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Agenda Årsmøtet 2017 
 

1. Godkjenne stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 

3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen 

4. Behandle klubbens årsmelding  

5. Behandle regnskapet i revidert stand 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

7. Fastsette medlemskontingent for 2017 

8. Fastsette klubbens budsjett 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan 

10. Foreta valg til styre og komiteer 

 



LAGETS ÅRSMELDING 2016 
Driftsperiode 01.01.2016 - 31.12.2016 

 
 

Styrets sammensetning: 
 
Leder   : Oddbjørn Åteigen 
Nestleder  : Harald Aabel 

 Styremedlemmer : Elisabeth Fiksdalstrand 
     Ingrid Wirsching 
     Johan Svensson 
     Freddy Larsson 
     Kay Christian Jørgensen, valgte å trekke seg pr 8. august 2016  
      
      
        
Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn/-kvinner: 

 
Kontrollkomité :  Per Kåre Selle, leder 
    Sten Pedersen 
    Mika Sundin (varamedlem) 

Solfrid Hitreskog (varamedlem) 
     
 
Valgkomité  : Mikael Pedersen, leder 
    Anne Lise Flåt  
    
Revisor   : Lundal Jacobsen AS v/Per Aimar Lundal (engasjert) 

 
 
 

Generelt 

Kristiansand Golfklubb (KGK) er lokalisert i Kristiansand og ble stiftet 29. september 1973. 
    
Styret har hatt som mål gjennom lønnsom drift og full åpenhet overfor medlemmene, å sikre flest mulig adgang til 
golfsporten uten for store økonomiske utlegg.  Styrets målsetting for 2016 har vært oppnådd, og KGK opplever en 
jevn tilstrømning av nye medlemmer. Den flotte utviklingen fra 2015 sesongen fortsatte også i 2016. Klubben har en 
netto medlemsvekst denne sesongen på 37 medlemmer.  
 
Styret mener at det i 2016 er lagt et grunnlag for videre lønnsom drift samt utvikling av eksisterende anlegg.  Klubben 
preges av høy aktivitet blant medlemmene og dette gjenspeiler både i deltakelse på trening/opplæring, booking av 
starttider, deltakelse i turneringer samt omsetning i kafe og Proshop. Dette er en gledelig utvikling og bra å se at 
anlegget blir mye brukt. 
 
Gjennom hele 2016 har det på lik linje med fjoråret vært gratis og åpen for alle å benytte seg av korthullsbanen. Dette 
har vært en god ordning og har gitt den lokale befolkningen i Kristiansand muligheten til å forsøke seg på golfsporten 
uten noen forkunnskaper om sporten. Spesielt hyggelig er det å se at korthullsbanen blir godt benyttet av barn og 
unge og ofte sammen med sine foreldre. Ordningen har vist seg å være et glimrende tiltak for rekruttering til 
golfsporten og målet er å videreføre dette også i 2017. 
 
Styret har igjennom sesongen notert seg at samspillet mellom medlemmer og ansatte har utviklet seg positivt og 
bidratt til at miljøet i klubben er veldig bra. Vi er stolte av det gode miljøet, og tror at det er viktig å bygge videre på 
dette.  
 
Styret ønsker å takke alle medlemmer som gjennom driftsperioden har utøvd tillitsverv og dugnadsarbeid samt våre 
ansatte som har bidratt sterkt til en positiv drift og et fint sosialt miljø i klubben.  
 
Styret ønsker også å takke klubbens sponsorer og samarbeidspartnere som gjennom perioden har bidratt til en 
positiv drift i klubben og gjennomføring av turneringer og andre arrangementer. 
 



Medlemsutvikling KGK 

Per 31.12.16 er det registrert totalt 910 medlemmer inklusiv de som har årsgreenfee og nabomedlemskap. Dette er 
en økning på 37 personer fra 2015. Av disse er 821 medlemmer med spillerett og 54 medlemmer uten spillerett. 
Utover dette er det 51 av klubbens medlemmer som har benyttet seg av tilbudet om å ha spillerett på Bjaavann også. 
Igjen er det veldig gledelig å kunne se at medlemstallet i klubben øker, noe som også har vært trenden de tre siste 
årene. 
 
Medlemsoversikt 

Totalt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Voksne (m/spillerett) 607 593 635 631 661 638 605 526 533 571 618 

Tilbud               40 75 48 45 

Voksne (u/spillerett) 136 123 131 135 115 98 93 93 65 55 54 

Studenter                 13 34 28 

Ungdom 20 - 24 år 22 27 35 43 37 23 17 21 24 24 20 

Junior 15 - 19 år 139 130 115 96 89 87 91 46 38 23 23 

Junior 0 - 14 år               28 21 35 32 

Ansatte               5 5 5 6 

Sponsor               13 16 23 29 

Æresmedlem 5 4 7 7 7 7 6 6 7 7 7 

Årsgreenfee                   8 13 

Tot. medlemmer 909 877 923 912 909 853 812 778 797 833 875 

Nabo / begge klubber 20 25 32 40 36 32 35 28 25 40 35 

Tot. Inkl årsgreenfee 929 902 955 952 945 885 847 806 822 873 910 

Endring fra forrige år   -27 53 -3 -7 -60 -38 -41 16 51 37 
            

            

Damer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Damer u/25 år 31 25 37 21 20 14 16 11 18 22 16 

Damer 25 - 60 år 119 108 111 121 115 115 99 86 108 110 104 

Damer over 60 75 79 74 77 79 84 86 73 73 82 88 

Sum dame 225 212 222 219 214 213 201 170 199 214 208 

Endring fra forrige år   -13 10 -3 -5 -1 -12 -31 29 15 -6 
            

            

Herrer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Herrer u/25 134 140 120 109 108 98 97 101 85 84 89 

Herrer 25 - 60 år 410 382 445 478 471 417 398 359 361 389 415 

Herrer over 60 140 143 136 146 152 157 151 148 152 146 163 

Sum herre 684 665 701 733 731 672 646 608 598 619 667 

Endring fra forrige år   -19 36 32 -2 -59 -26 -38 -10 21 48 
            

            

HCP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gruppe 1: under 4,5 4 4 4 4 6 8 7 7 8 6 6 

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 17 12 10 13 16 13 17 20 23 35 35 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 60 57 55 69 81 84 85 87 98 108 111 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 160 126 162 165 165 179 175 169 189 190 189 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 299 319 330 358 319 327 305 265 241 254 277 

Gruppe 6: over 36 369 359 362 343 358 274 258 230 238 240 257 

Totalt 909 877 923 952 945 885 847 778 797 833 875 

 
 
 
 



Økonomi. 

Årsregnskapet er satt opp i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. I samsvar med regnskapslovens §3-3 
bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapet er 
revidert av Lundal Jacobsen AS v/ Per Aimar Lundal. Egen revisorerklæring er vedlagt regnskapet. Regnskaper føres 
internt av KGK. 
 
Klubben er klassifisert seg som et stort idrettslag (omsetning større enn 5 millioner kroner) og regnskapet føres etter 
regnskapsbestemmelsene for stort idrettslag. Driftsresultatet før ekstraordinære poster viser et overskudd på 
kr. 207.042 
 
Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styrets medlemmer.  
 
Klubbens likviditet har igjennom sesongen vært tilfredsstillende og behov for kassekreditt har vært meget begrenset i 
året som gikk. Klubben har i dag en langsiktig gjeld på 2,78 millioner i DNB. I tillegg har klubben en kortsiktig gjeld til 
DNB på om lag kr. 700.000,- tilhørende byggelån på det nye turneringsbygget. Det forventes at klubben mottar 
Spillemidler i forbindelse med byggingen av Turneringsbygget og dette beløper seg til underkant av kr. 700.000,-. 
 
Styret har hatt en fullmakt fra årsmøtet 2015 hvor kontingenter kunne økes innenfor visse rammer. Denne fullmakten 
ble brukt, og styret foreslår en økning på kr. 50,- for medlemskap med og uten spillerett. Kontingent blir da 
henholdsvis kr. 4.300,- for medlemskap m/spillerett og kr. 1.800,- for u/spillerett. Andre medlemskategorier vil ha en 
uendret kontingent for 2017. 
 
På årsmøtet 2016 ble det vedtatt en ekstrabevilgning pålydende kr. 200.000,- til oppgradering av anlegget. For mer 
informasjon rundt dette henvises til eget punkt under «Bane». 
 
Det er etter det styret kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for klubbens 
stilling og resultat.  
 
 

Organisasjon, administrasjon og daglig drift. 

Klubben ble i driftsperioden administrert og driftet med heltids- og deltidsansatt personell. Totalt har 10 personer, 
hvorav 4 kvinner, vært engasjert i hel-/deltidsstillinger i løpet av perioden. 2,5 heltidsstillinger på banen, 1 sportslig og 
1 i administrasjonen samt 5 deltidsstillinger i kafe, Proshop og på bane.  
 
Cato Benham har vært ansatt som klubbens daglig leder i 2016. Gjennom denne stillingen er han klubbens bindeledd 
mellom styre, ansatte og medlemmer. 
 
Marius Rosvold Andersen har gjennom året vært ansatt som Head Pro i klubben og har i stor utstrekning hatt ansvar 
for VTG-kursene, fellestreningene, varesalg i Proshop samt deler av de sportslige aktivitetene i klubben. Marius har 
gjennom sin fagkunnskap som snekker også deltatt i oppføringen av nytt bygg.  
 
Klubbens banemannskap har bestått av Arne Tjärnström som Head Greenkeeper, Vidar Mjåvatn og Kenneth Mayer 
som Greenkeeper. Foruten det vanlige vedlikeholdet på banen har klubbens greenkeepere også vist et stort 
engasjement i å både fornye og utvikle anlegget. Det er blitt foretatt en del endringer på banen og noe som har vært 
meget godt mottatt blant klubbens medlemmer. 
 
Arne Tjärnström ble ansatt i Kristiansand Golfklubb tilbake i april 1994, det vil si at han i vår har arbeidet for klubben i 
hele 23 år. I juli 2017 fyller han 67 år og planlegger å gå av med pensjon den 1. august. Selv om han fra denne 
datoen går over i pensjonistenes rekker, har han stilt seg til disposisjon for klubben ut sesongen 2017. 
 
Arne har gjennom sitt arbeid vært utrolig viktig for Kristiansand Golfklubb og ikke minst har han bidratt til at vi i dag 
har en fantastisk flott golfbane. Selv om Arne som sagt blir i klubben ut sesongen, ønsker styret i Kristiansand 
Golfklubb å benytte anledningen til å rette en stor takk til Arne og for den innsatsen han har gjort opp gjennom alle 
disse årene – Tusen takk Arne. 
 
Foruten en ekstra takk til Arne, ønsker styret i Kristiansand Golfklubb å rette en takk til alle ansatte, både faste og de 
som har vært ekstrahjelper i sesongen, for en fin og god innsats gjennom sesongen 2016.  



HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
I 2015 fikk klubben på plass helt nye og tilpassede HMS rutiner. Disse er fulgt videre opp i 2016 og det er ikke 
registrert hendelser på klubben av alvorlig karakter og hvor noen er blitt skadet. Selv om det ikke har vært noen uhell, 
er det nok et forbedrings potensiale ovenfor det å vise hensyn til klubbens banemannskap når det arbeides på banen. 
Det har som tidligere år også i 2016 vært en del tilfeller hvor golfspillere slår ballen før de har fått klarsignal fra 
banemannskapet. Vi håper dette kan forbedre seg i 2017.  
 
Sykefraværet gjennom året har vært minimalt og under 2% på årsbasis. 

Samfunnsengasjement 
Også i 2016 har det vært et godt samfunnsengasjement i klubben. Vi har lagt til rette og stilt anlegget vårt til 
disposisjon for flere forskjellige organisasjoner og mennesker. Dette være seg Kreftforeningen, forskjellige avdelinger 
ved Vest Agder Sentralsykehus, personer med funksjonshemninger, rusomsorgen etc.. I tillegg har vi hatt besøk av 
flere skolefritidsordninger og skoler i nærområdet. Vinterstid brukes også anlegget til skiaktiviteter av både barn og 
voksne. 
 

Maskinpark, bygg, simulator og bane 

Maskinpark 
Kristiansand Golfklubb har i alle år prioritert en jevnlig oppdatering og fornying av klubbens maskinpark. Dette er viktig 
for å kunne opprettholde en god standard på banen. I 2016 har vi fortsatt å fornye og utvide maskinparken ytterlige. 
Det er investert i nytt slipeanlegg til klippere, ny fairwayklipper, ny greenrulle og to nye Trackman golfsimulatorer. Selv 
om det allerede er en vedlikeholdsplan for klubbens maskinpark, er målet at vi i 2017 oppdaterer og fornyer denne. 

Bygningsmasse 
Det er gjennom perioden foretatt en del vedlikehold på forskjellige deler bygningsmassen og i løpet av 2017 vil dette 
arbeidet fortsette. Selve klubbhuset trenger en renovering og eget forslag tilknyttet dette behandles som eget punkt 
på årsmøtet 2017. 

Nytt Turneringsbygg 
Kort oppsummert så ble det på den Ekstraordinære Generalforsamlingen som ble avholdt 16. desember 2015, 
besluttet at det skulle bygges nytt turneringsbygg og kølle bod. Det var allerede søkt om Spillemidler og en 
Idrettsfunksjonell Forhåndsgodkjenning var gitt av Kristiansand Kommune. Det ble lagt opp til en kortsiktig 
finansiering via et byggelån pålydende kr. 700.000,-. Av dette skulle kr. 300.000,- konverteres til langsiktig gjeld når 
klubben mottok spillemidler for prosjektet. 
 
Arbeidet med å rive det gamle turneringsbygget og kølle boden startet i slutten av januar 2016. Deretter gikk det slag i 
slag, og etter hvert begynte det nye bygget å ta form. Vi var i en periode litt bekymret for at bygget skulle bli for stort 
og ruve for mye i terrenget. Men med god og kyndig hjelp fra arkitekt John A. Øyna (EGG Arkitektur AS), endte vi opp 
med et fantastisk stilig og flott bygg. Til og med ble størrelsen på bygget noe utvidet enn først tenkt, og selv med 
disse utvidelsene passer bygget godt inn i terrenget. Både naboer og grunneier er også veldig fornøyde med 
resultatet. 
 
I forbindelse med utvidelsen av bygget, ble også selve bygge kostnaden noe høyere enn først planlagt. Men med god 
hjelp fra klubbens sponsorer, medlemmer som har bidratt og ansatte som gjorde en flott innsats, klarte vi å lande 
prosjektet innenfor de økonomiske rammene som ble vedtatt på årsmøtet. 
 
Total bygge kostnad Kr. 1.800.000,- Inkl. mva 
Finansiert via sponsor / dugnad / mva Kr. 1.100.000,-  
Rest finansiert via byggelån Kr.    700.000,-  
Innlevert søknad om spillemidler Kr.    700.000,-  
Rest til langsiktig finansiering Kr.               0,-  
   

 
Som man kan lese av tallene over, kan alt tyde på at vi klarte å få prosjektet i havn uten at det var behov for å øke 
den langsiktige gjelden til klubben. Selve spillemiddelsøknaden er innlevert og overlevert til Kommunen, 
søknadsbeløpet er på om lag 700.000,- kroner. Det må settes et lite forbehold rundt søknaden da den fortsatt er til 
behandling hos kommunen når årsmøtet avholdes. 
 
I forbindelse med byggingen vil vi gjerne rette en ekstra stor takk til: 

 Roar Olsen AS (rivning og grunnarbeid) 

 EGG Arkitektur AS v/John A. Øyna (alt av tegninger og søknader) 



 Sollie og Ege AS v/Glenn Ege (alt ifm. grunnmur etc.) 

 Frigstad Bygg AS (oppføring) 

 Neumann Bygg Kristiansand AS (byggevarer) 

 ElektroTema AS (elektrisk anlegg) 

 Marna Bruk AS v/Arnfinn Haukom Olsen (kledning og rekkverk) 

 Vindu & Dørsenteret AS  

 Lars Morten Røyksund (har lagd alle kølle skapene) 

 Tor Laudal og Trond Eidem (har isolert bygget) 

 Ansatte på Kristiansand Golfklubb 

Kort oppsummert må vil kunne si at dette bygget var et meget godt og vellykket prosjekt for Kristiansand Golfklubb. I 
tillegg til at selve byggingen gikk veldig greit, har vi nå et bygg som skal komme godt til nytte i årene fremover. Bygget 
vil ha en god økonomisk avkastning fra både skaputleie, inntekter fra simulatorene og fra sponsorinntekter i form av 
skilt på utsiden av bygget. I tillegg huser bygget også et nytt turneringskontor og ny greenfee bod. 
 
Igjen takk for innsatsen til alle som har bidratt, både økonomisk og med arbeid. 

Simulator 
I forbindelse med bygging av nytt turneringsbygg ble det også investert i 2 nye golfsimulatorer. I forkant av denne 
investeringen ble det gjort en grundig forundersøkelse både på hvilken type simulator som egnet seg best for vårt 
bruk, forskjellige driftsmodeller, finansiering og en risikoanalyse. 
 
Styret i klubben konkluderte med at en slik investering kunne forsvares både med tanke på klubbens behov samt 
økonomiske forhold med tanke på risiko. Valget falt på to simulatorer fra Trackman og man valgte å benytte seg av et 
bookingsystem levert av Netbooking. Simulatorene er blitt leaset over 5 år med en netto leasingkostnad på om lag 
160.000,- kroner per år. Simulatorene driftes på dagtid av de ansatte i klubben og på kveldstid har det vært en 
kombinasjon av dugnad fra klubben medlemmer, samt selvbetjening. 
 
I ettertid har det vist seg at dette var en meget bra investering for klubben, og bruken av simulatorene har gått over all 
forventning. Da vi rundet nyttår var inntektene fra simulatorene kommet opp i over kr. 200.000,-. Selv om dette nok 
kan tilskrives litt «nyhetens interesse», er vi veldig fornøyd så langt. Da dette er første vinteren vi drifter simulatorene, 
er det selvfølgelig litt vanskelig å tippe hva klubben årlig sitter igjen med, men det ser ut til å gi et positivt bidrag til 
driften. Det er selvfølgelig hyggelig at klubben tjener penger på driften av simulatorene, men spesielt gøy er det at vi 
nå har aktivitet på klubben hele året. Dette tror vi er veldig bra med tanke på rekruttering og ikke minst det sosiale 
miljøet.   
 
Åpningstiden for simulatorene er fra kl. 09:00 om morgenen til kl. 22:00 på kvelden. Med 13 timers drift har en hatt en 
booking-grad på mellom 75 til 80%. På dagtid er det i stor grad seniorene som benytter seg av anlegget og har faste 
tider hver uke. På ettermiddag og kveld er det den yngre garde som er mest ivrige. Klubben junioravdeling har også 
faste treningstider og hvor opptil 15 – 20 unge golfspillere stiller på hver trening. 
 
Det er også blitt kjørt et par turneringer på simulatorene gjennom vinteren og oppslutning rundt dette var fantastisk. 
Det har vært bortimot 100 deltagere som har deltatt og det er blitt spilt flere runder på velkjente og flotte baner. 
Turneringen «Indoor Golf 2016/2016» har vært et privat engasjement og det er Steinar Gunvaldsen som både har tatt 
initiativet og stått for hele organiseringen av turneringen. Ikke bare har dette skapt stor aktivitet på simulatorene, men 
det har også engasjert veldig mange av byens golfspillere. Kristiansand Golfklubb ønsker å rette en stor takk til 
Steinar for innsatsen og engasjementet han har hatt rundt disse turneringene. 

Bane 
For sesongen 2016 er det som tidligere år utført en del utbedringer og vedlikehold på selve banen. Banemannskapet 
har oppsummert dette følgende: 
 
Det var dessverre noe skader på greenene etter en noe ugrei vinter. Etter en noe tung start hjalp heldigvis været til og 
utover sesongen var vi fornøyd med greenene. Alt i alt var vi tilfreds med banene, men det er alltid ting som kan bli 
bedre.  
 

 Det ble luftet og dresset mer enn normalt. Dette er arbeid vi ser på som veldig viktig for å ha så friske greener 

som mulig, dette hjelper også på vinteroverlevelsen. Dette arbeidet fortsetter i 2017. 

 Det ble tatt en god del trær langs Sukkevann både ved green hull 2 og langs fairway. Mye av dette ble fliset 

opp og lagt i «skogen» mot vannet. 

 Vi fikk i juni endelig slipeutstyr til klipperne våre. Skarpe kniver er viktig for gressets helse og best mulig 

spillbarhet. 



 På høsten tok vi tak i noen av tee stedene som med årene har blitt ujevne, vi håper å ha disse i spill tidlig juni 

måned. 

 Greenbunkere på hull 5 og 7 ble ferdigstilt. Vi vil i 2017 holde gresset rundt disse to på samme høyde som 

resten av roughen på banen. 

 
Ellers er vi fornøyd med planeringsarbeid som ble gjort utenfor fairway på både hull 2 og 9. Vi minner igjen om at det 
må tas hensyn til banemannskapet når man spiller på banen, vent alltid på klarsignal før du slår. 
 
Vi håper på godt vær og skal gjøre vårt beste for en enda bedre bane i 2017. 
 
Bevilgning fra Årsmøtet 2016 
På årsmøtet som ble avholdt i 2016 ble det vedtatt at man kunne disponer inntil kr. 200.000,- utover budsjett til 
utbedring av anlegget. Inkludert i denne summen var også nye vinduer til klubbhus samt ny veibom. Av praktiske 
årsaker ble veibommen kjøpt og montert i 2017. Av arbeider og utbedringer som er gjort i 2016, kan følgende nevnes: 

 Innkjøp av ekstra jord, sand, grus, gjødsel og gressfrø til bl.a. oppretting av utslagssteder og fairwayer. 

 Diverse planter (Martha´s Engler) 

 Diverse gravearbeid – drenering av bekker og venstre side på hull 2 

 Oppussing u/etg. – nye veggplater vegg, tak lys, maling av garderober og innkjøp av fliser til gulv 

 Nye vinduer til klubbhus 

Totalt ble det bruk i underkant av kr. 135.000,- gjennom denne ekstrabevilgningen. 
 
Martha`s Engler 
Klubbens «engler», bestående av en relativt stor og engasjert gjeng med pensjonister, har gjennom en årrekke bidratt 
på en meget positiv måte gjennom sitt arbeid på og rundt banen. Blant annet holder de alle blomsterbedene på 
området i «sjakk» og sår divots på hele banen. Dette er noe som kommer alle klubbens medlemmer til gode og styret 
i Kristiansand Golfklubb ønsker å rette en stor takk til alle av våre «Englene» som har vært i sving gjennom sesongen.  

 

Utvalg 

Også i 2016 har vi opplevd et stort engasjement fra de av klubbens medlemmer som har utgjort de forskjellige 
utvalgene. Dette er et utrolig viktig arbeid og bygger godt opp om både det sportslige og det sosiale i klubben. 
Kristiansand Golfklubb har alltid vært kjent for sitt gode sosiale miljø, og dette vil vi selvfølgelig fortsette å bygge opp 
om i årene fremover. 
 
Styret i Kristiansand Golfklubb ønsker med dette å rette en stor takk til alle som har bidratt gjennom utvalgene i 2016. 
Det er også enkelte medlemmer som bidrar uten at de sitter i et av utvalgene, også disse får en stor takk. 
 
Følgende utvalg har fungert gjennom sesongen 2016: 
 

Gubben Seniorgruppa 

Omar Lie (leder) Inger Kydd Wærness (Leder) 

Guttorm Haaversen Kari Knudsen 

Knut Båhus Jessie Østerberg 

Kjell Gabriel Sørvig Anders Tefre 

Geir Heddeland Roar Reinertsen 

Oddbjørn Hellgren Knut Båhus 

Geir Christensen Arne Abrahamsen 

Rolf Reidun Knutsen Odd Magne Hamre 

 Arne-Petter Pettersen 

 Ellen Wangelsten 

Turneringsutvalget Damedag 

Nils Gunder Holberg Else Seland Bjørgum (leder) 

Ivar Furset Kari Ødegaard 

Linda Voreland Anne Kaupang 

Geir Heddeland Ingrid Wirsching 

Guttorm Nilsen Inger Marie Ruud 



Magne Mannevik Nora Ø. Paulsen 

Thomas Karterud Mary Anne Wilson 

Lars Langeland Anne Wirsching 

Baneutvalget Junior- utvalget / trenere 

Trond Jansen Helge Pettersen (leder) 

Arne Tjäenström Marius R. Andersen (Pro) 

Marius R. Andersen Roger Markussen 

John Edgar Nilsen Harald Sannarnes  

Knut Arild Kaupang Hege Benham 

Arne Sverre Salvesvold Johan Ackerfelt (Knøttegolfen) 

HCP - utvalget Miljøutvalget 

Mika Sundin Oddbjørn Åteigen 

Mogens Lykke Pedersen Else Seland Bjørgum 

Knut Arild Kaupang Guttorm Nilsen  

Kyrre Kjærgaard Shirley Netland 

 Harald Aabel 

Nybegynner utvalget Sportslig utvalg 

Kai Otto Jørgensen Sten Pedersen (leder) 

Marius Rosvold Andersen Marius R. Andersen 

Harald Andrè Løvland Helge Pettersen 

 Roger Markussen 

Hedersmerke komité  

John Edgar Nilsen (leder)  

Sten Pedersen  

Inger Marie Ruud  

Cato Benham  

 
 

Samarbeidsavtaler 

Gjennom sesongen 2016 er det inngått flere nye samarbeidsavtaler med det lokale næringslivet og inntektene har økt 
i forhold til 2015. For klubben er dette viktige inntekter og vi setter stor pris på de gode relasjonene vi har ut i det 
lokale næringslivet. Vi ønsker med dette å rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere gjennom 2016 og ser 
frem til videre godt samarbeid i årene fremover. 
 
For sesongen 2016 hadde klubben samarbeidsavtale med følgende bedrifter: 
 

Hovedsamarbeidspartner Hovedbanen Hovedsamarbeidspartner Korthullsbanen 

Skanska Bolig AS DNB 

Hullsponsor Hovedbane Hullsponsor Korthullsbane 

National Oilwell Varco DNB 

Marnar Bruk AS Håndverkeren Restaurant & Pub 

Globetech AS Abrahamsens Auto AS 

Værtshuset Pieder Ro Metos AS 

Neumann AS Skanska Bolig AS 

Dagfin Skaar AS  

Pentagon AS  

Skanska Bolig AS  

  

  

  

  

  



Andre samarbeidspartnere 

Frigstad Bygg AS Ege Mur & Betong AS G - Travel AS 

Din Reisepartner Solbygg Tannlegesenter AS HC Reklame 

Telering Elkem ASA Retura AS 

Elektronikk Service AS Color Line AS Monter Sørlandsparken 

Pelican Rouge Elektrotema Agder AS HK Motorservice AS 

Pentagon AS EGG Arkitektur AS Right Price Tiles AS 

NorEngros AS ShopLink.no Vindu & Dørsenteret AS 

 
 

Sponsorutvikling Kristiansand Golfklubb 

År Barter Penger Totalt 

2011                    20 000                  152 000                  172 000  

2012                    20 000                  178 000                  198 000  

2013                    30 000                  222 000                  252 000  

2014                  212 204                  353 600                  565 804  

2015                    65 300                  536 500                  601 800  

2016                  121 176                 611 082                  732 258 
  

 

Samarbeidsforhold. 

Det gode og åpne samarbeidet med grunneier, øvrige lokale aktører, myndigheter og overordnede organ har også i 
2016 vært problemfritt. Styret vurderer disse forhold som svært betydningsfulle for klubbens videre utvikling og vil 
også i fremtiden prioritere tiltak som styrker dette.  
 
Klubben har i driftsperioden samarbeidet med flere andre golfklubber i Aust og Vest Agder. 
 
Samarbeid med Bjaavann GK har vært enda tettere enn tidligere. Det har vært samarbeid både knyttet til drift av 
anlegg (maskiner), utvalg og sport. Tilbudet om spillerett på begge klubben til kr. 7.500,- har også for 2016 vært 
benyttet av mange av medlemmene og vil videreføres i 2017. 
 

Styremøter 

Det har gjennom perioden blitt avholdt styremøter hver måned. Referater har fortløpende blitt skrevet og publisert på 
klubbens hjemmesider. Mellom årsmøtene 2016 og 2017 er det totalt blitt avholdt 10 ordinære styremøter og én 
Ekstraordinær Generalforsamling. 
 

Miljø 

Styret mener de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på en ordentlig måte og at det ikke foregår aktiviteter i strid med 
gjeldene forskrifter hva gjelder forurensning av miljø og natur.  
 

Sportslige aktiviteter 

Gjennom året 2016 har det vært en rekke sportslige aktiviteter tilknyttet klubben. Foruten alle turneringer i regi av 
turneringsutvalget har det vært stor aktivitet på bane og i klubbhus. Vår Pro, Marius R. Andersen oppsummerer året: 
 
Veien til golf (VTG) 
Kurs besående av 5 timer teori og 7,5 timer praktisk trening. I 2016 ble det totalt avviklet 9 VTG-Kurs. Tilsammen 
hadde vi ca. 180 personer på kurs og hvorav 120 meldte seg inn i klubben. Gjennom hele vårsesongen arrangerte vi 
gratis kurs og tilgangen på kursdeltagere var stor. På det meste var det opp mot 40 personer på ett kurs, noe som var 
litt i overkant mange. For sesongen 2017 vurderes andre varianter av tilbud enn gratis VTG-Kurs. 
 
 
 



Fellestrening 
National Oilwell Varco og MH Wirth hadde i løpet av sesongen faste treninger hver mandag og torsdag. Treningene 
var varierte og vi trente på det meste fra svingteknikk til nærspill. På det meste var det 20 deltakere på trening og vi 
forsøker å videreføre dette i 20147. 
 
 
Medlemstrening 
Medlems treningen var gratis. Treningene var varierte med basis for NXT – Level konseptet. På det meste hadde vi 
10 deltakere på trening, vi håper flere vil benytte seg av treningene i 2017. 

Seniortrening 
Fellestreningene gikk hver onsdag formiddag gjennom hele sesongen. Det var lagt opp til et variert og gøy 
treningsopplegg. Det har vært mange faste deltagere på treningene og målet er at vi følger dette videre opp i 2017. 

Junioravdelingen 
Helt i begynnelsen av sesongen 2016 ble det tatt en omorganisering av klubbens junioravdeling. Vi klarte å engasjere 
en del foreldre til å påta seg ansvaret for både organiseringen og treningene til klubbens juniorer. Med Helge 
Pettersen i spissen ble det etablert en «trenergruppe» og det ble igangsatt faste treninger. Det ble hver mandag 
avviklet treninger og etter hvert tilkom det flere og flere juniorer som ønsket å delta. Det ble arrangert golf tur til 
Danmark som i etterkant viste seg å være meget positivt for både samholdet og det sosiale i gruppa. Da simulatorene 
kom på plass, fortsatte treningen der og nye juniorer tilkom. 
 
Selv om dette var første sesongen for de aller fleste i junioravdelingen, både som trenere og som utøvere, kan vi se 
tilbake på en meget vellykket og god sesong. Etter det vi kan se, er det nå lagt et meget godt grunnlag for en videre 
utvikling av klubbens junioravdeling. Planleggingen av kommende sesong er allerede godt i gang og det legges nå 
opp til et utvidet treningstilbud og flere turneringer både lokalt og utenfor distriktet. Det blir i 2017 også lagt opp til 
egen golf tur for juniorene og allerede i juni vil en del spillere reise til Island gjennom et opplegg via Kristiansand 
Kommune. 
 
Det rettes en stor takk til alle, både trenere og foreldre for den innsats som er gjort gjennom sesongen 2016. Dette er 
et viktig arbeid og vi gleder oss til å følge den videre utviklingen til Junioravdelingen.  

Knøttegolf 
Også i 2016 har Knøttegolfen vært en populær aktivitet blant de yngste golfspilleren i klubben. Hver torsdag gjennom 
hele sesongen fyller vi driving range og putting greenen med mange små og ivrige golftalent. Det er Johan Ackerfelt 
som har ansvaret for Knøttegolfen og her gjør han en glimrende innsats. Etter hvert som Knøttene vokser til, står 
junioravdelingen klar til å overta ansvaret og den videre utviklingen. Vi vil fortsetter arbeidet med de aller minste også 
i de kommende årene. Igjen takk til Johan for et stort og godt engasjement.  
 
Golfskole 
Også i 2016 ble det arrangert golfskole i slutten av juni. KGK arrangerte golfskole for barn. Skolen gikk over 3 dager 
og 13 barn deltok i alder fra 7-12 år. Alle deltakere ble medlem i klubben. 
 
Skolegolf / Introgolf 
Gjennom sesongen har vi hatt besøk av Strømme skole, Dvergsnes skole, Holte skole, SFO strømme, SFO 
Fagerholt, SFO Karl Johans Minde og KKG Videregående. Totalt var det over 250 barn og unge som deltok på 
Introgolfen. Elevene fikk en introduksjon om golf på driving range og puttegreen. Samtidig ble det også arrangert 
turneringer på korthullsbanen. 
 
Golf i skolen, KKG 
I 2016 begynte vi ett nytt prosjekt med golf i skolen og omlag 50 elever i 2 forskjellige bredde-klasser skal 
gjennomføre det «gamle» grønt kort kurset. Elevene skal gjennom 16 timer undervisning i både teori og praktisk, men 
mange elever har selv hatt egentrening på privattid. Undervisningen for disse elevene fortsetter i 2017 med eksamen i 
mai. Elevene blir vurdert med karakterer både skriftlig og praktisk. I 2017 skal også Vågsbygd Skole med ca. 50 
elever gjennom samme undervisning med prøver. 
 
Vi hadde også besøk av bedrifter, sponsorer, fotballag som alle fikk en introduksjon til golf. En del kom tilbake og tok 
VTG kurset i etterkant. 
 
 
 
 
 



Utdanning av trenere 
I løpet av sesongen 2016 har klubbens Pro, Marius R. Andersen, fortsatt utdannelsen som PGA Pro. Dette er et 
studium som Marius tar som et deltids studium på høgskolen i Hedmark – Elverum. Utdannelsen betales av klubben 
og det er inngått en avtale med Marius om såkalt «plikttjeneste» for klubben. De siste årene har vi også hatt noen 
som har tatt Trener 1 kurs, men for sesongen 2016 var det få kandidater til denne utdanningen. De treneren som var 
engasjert via Junioravdelingen har klart seg veldig greit, selv om læringskurven har vært noe bratt. Klubbens fokus på 
å utdanne og skolere trenere vil fortsette både i 2017 og i årene fremover.  
 

Turneringsutvalget 
Gjennom sesongen 2016 har Turneringsutvalget arrangert 17 turneringer, samt én nybegynner turnering. Utvalget var 
også behjelpelig under avviklingen av SørlandsTour når den gjestet banen vår. 
 
Turneringsprogrammet har vært variert og det er blitt spilt i mange forskjellige spillformer gjennom sesongen. Stort 
sett har alle turneringene vært fullbooket og med 54 glade golfspillere på startlisten. Når vi i tillegg har værgudene 
med oss og banen fremstår slik som den har gjort i 2016, er det både gøy og givende å arranger turneringer på KGK. 
 
Selv om turneringen blokkere banen en del av helgene gjennom sesongen, er det en viktig aktivitet for klubben, både 
sportslig og sosialt. 
 
Et lite problem vi har hatt gjennom sesongen er at det har vært en del uanmeldt frafall på turneringene. Dette skaper 
relativt store utfordringer og ikke minst misnøye, både for oss som arrangerer turneringen og deltagere. Vi har sett på 
mulighetene om å forebygge dette til kommende sesong og har stor tro på at dette vil bedre seg. 
 
Klubbmesterskapet ble spilt over én helg og hvor deltakerne kunne delta i flere klasser, dette var ok for mange, mens 
andre syntes dette var litt ugreit. Turneringsutvalget vil i samarbeid med Sportslig utvalg i klubben se på dette og 
komme med reviderte retningslinjer for sesongen 2017. 
 
På vegne av styret og medlemmene i klubben, rettes en stor takk til alle i Turneringsutvalget. Dere gjør en glimrende 
innsats som kommer oss alle til gode. 
 
«Gubben» 
Gjennom sesongen er det blitt avholdt 23 Gubber og med en snittdeltagelse på om lag 40 spiller per gang. Gjennom 
juli måned ble som tidligere år Gubben og Damedagen avviklet i fellesskap. Gjennom sesongen er det også blitt 
avviklet Order of Merit på gubben og «Årets Gubbe» ble Ketil Bergmann tett etterfulgt av Kai Otto Jørgensen. 
 
Det ble i 2016 også praktisert ordningen med kr. 100,- i startkontingent og hvor kr. 50,- av disse er øremerket som et 
ekstra bidrag til utvikling på banen. Det er Gubbeutvalget som komme med forslag til dette og for 2016 har det vært et 
ønske om utsiktstårn / speil ved utslaget på hull 2, bedre sikringsnett ved utslaget på hull 3 samt et forslag om tak på 
driving rangen. Det siste forslaget er nok ganske kostbart og har nok noen utfordringer i forhold til praktisk 
gjennomføring. 
 
Gubbeutvalget har gjennom sesongen fungert godt og hvor alle har bidratt på en positiv måte. Utvalget for 2017 er på 
plass og arbeidet med å planlegge sesongen er godt i gang. Gubbeutvalget ønsker å rette en takk til alle som har 
deltatt og på den måten bygd opp om det sosiale miljøet i klubben. 
 
«Damedag» 
På vegne av Dameutvalget i Kristiansand Golfklubb, takker vi for en fin sesong 2016. Utvalget har fungert veldig bra. I 
år var vi så heldige at det var 9 damer som hadde anledning til å bidra, og med god ansvarsfordeling går det veldig 
greit å arrangere 19 turneringer. Vi takker for godt fremmøte hele sesongen, i gjennomsnitt 21 pr turnering (inkludert 
deltakelse på Gubber/Damer i juli, dog med noe færre kvinnelige deltakere). 35 påmeldte på det meste, og 16 som 
det minste antallet, og det har også vært godt fremmøte når vi har gjestet Bjaavann GK og Mandal GK. Dette må vi si 
oss godt fornøyd med. Det har vært trivelige runder og mange gøyale situasjoner. Takk til Anne Wirsching og andre 
som har foreviget og delt bilder av fine stunder og artige posisjoner på banen. Neste år håper vi på enda flere 
deltakere. Årets overskudd (ca 20.000) blir i hovedsak dedikert oppgradering av dametoalettet og garderoben, det 
håper vi blir bra. Også i 2016 spilte vi Order of Merit og det var Anne Wirsching som ble kåret til «Årets Dame» og fikk 
navnet sitt på tavla i klubbhuset. 
 
Dameutvalget arrangerte Pink Cup i samarbeid med damene hos Bjaavann GK i år, og vi kan vel betegne det som en 
suksess med 74 spillere, og 6. plass av Norges golfklubber med innsamlede kroner ca. 40500,-. Takk til alle som 
bidro.  Det er en relativt tidkrevende jobb å arrangere Pink Cup og utvalget kommer til å forslå at Turneringsutvalget 
setter ned et eget utvalg til å arrangere dette ved en senere anledning, for denne turneringen krever stor innsats fra 
utvalget og over mange måneder.  
 



«Seniordag» 
Det har blitt avviklet 20 turneringer og bare én har vært avlyst. En turnering har vært på Bjaavann GK. Gjennomsnittlig 
deltagelse har vært 34 spillere, noe som er det samme som siste år. Det skal da ha blitt innkassert ca. 32.000 kr. som 
er øremerket, og kan brukes til det ledelsen og komiteen blir enige om.  
 
Seniorgruppen fra Bjaavann GK besøkte oss 9 juni. Da spilte vi hovedbanen pluss korthullsbanen med i alt 45 
deltagere, hvorav 21 var gjester. Dette var et vellykket arrangement. Den 1 september var vi invitert til Bjaavann GK, 
men vi er ikke flinke nok til å melde oss på hos dem. 
 
En del av gruppen reiste til Sæby GK i august. 24 spillere og 4 ledsagere var med på denne turen. Turen var 
vellykket, og været viste seg t.o.m. fra sin gode side. 
 
Vi har gledet oss over den fine banen vår, som bare blir bedre for hvert år. Miljøet i klubben og det fine samarbeidet 
med klubbledelsen har vært veldig bra, og det takker vi for. 
 
Programmet for neste år vil bli satt opp av den nye komiteen, også i samarbeide med Bjaavann GK. 
 
Hilsen Seniorkomiteen 
Inger Kydd Wærness (leder) 
 

Resultater 2016 
Som i 2015 spilte vi også Lag NM i 2016. Her ble det en 9. plass og det var følgende lag som stilte til start: Kenneth 
Mayer, Arne Sverre Salvesvold, Daniel Aulin Jansen, Even Albert og Marius Rosvold Andersen.  

 
KGK og Norsk Senior Golf 
KGK vant årets Match Play serie på Sørlandet, og deltok på finalespillet på Kongsberg i september. Følgende spillere 
deltok i finalerunden: Sten Pedersen, Kyrre Kjærgaard, Per Christian Sveen og Kai Otto Jørgensen. 
 
Kai Otto var vår eneste deltaker i NM for eldre senior. 
 
Vi deltok også i lag NM 2 div., hvor vi fikk en hederlig 6 plass av 12 lag. Laget besto av Per Berge, Per Kåre Selle, Kai 
Otto Jørgensen og Oddbjørn Åteigen. 
 
Per Berge og Oddbjørn Åteigen representerte NSG i «landskamp» mot Danmark, hvor det dessverre ble et knepent 
tap. 
 
 

Å rets klubbmestere i 2016 

Herrer   Arne Sverre Salvesvold 
Damer   Solfrid Hitreskog 
Junior   Sondre Berdal  
Senior herre  Per Berge 
Senior damer  Anne Austerud Kaupang 
Eldre senior herrer Kai Otto Jørgensen 
Eldre senior dame Ikke avviklet 
 

    

Å rets Gubbe- og Dame i 2016 

Årets Dame  Anne Wirsching 
Årets Gubbe  Ketil Bergmann   
 
Både Klubbmester, Årets Dame og Årets Gubbe har fått navnene sine på tavle i klubbhuset. Styret i klubben 
gratulerer med flott innsats. 
 
 
 
 
 



Kort oppsummering av sesongen 2016 

Igjen kan vi se tilbake på en sesong med masse aktivitet på Kristiansand Golfklubb, både med tanke på sportslige 
aktivitet og utvikling av både klubb og anlegget. Gjennom aktiviteter skapes relasjoner, vennskap og ikke minst 
tilhørighet for den enkelte i et sportslig og godt miljø. En golfklubb har både store arealer og mye bygningsmasse som 
skal vedlikeholdes og stelles, både ansatte og medlemmer har gjennom 2016 gjort en glimrende innsats for å ivareta 
dette på best mulig måte. Da vi på tredje år på rad også kan notere en medlemsøkning, forteller dette oss at vi gjør 
mye riktig. 
 
Styret i Kristiansand Golfklubb ønsker å gi en stor takk for en flott gjennomført sesong. Vi gleder oss til 2017. 
 
Takk til dere alle…. 
 
 
Kristiansand, 9. mars 2017 
 
 
 
 
 
Oddbjørn Åteigen  Harald Aabel  Ingrid Wirsching Freddy Larsson 
Sign.    Sign.   Sign.   Sign 
 
 
 
 
 
Johan Svensson  Elisabeth Fiksdalstrand 
Sign.    Sign. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskap 2015 

Balanse  
  

 
  Note 2015 2016  
Eiendeler     
Varige driftsmidler     
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1 og 2             5 017 700              6 210 572   
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 og 2                193 307                 164 036   
Sum varige driftsmidler / anleggsmidler 1             5 211 007              6 374 608   
Omløpsmidler     
Lager av varer og annen beholdning                 263 273                 268 000   
Fordringer     
Kundefordringer                 134 660                 214 305   
Andre kortsiktige fordringer                   61 639                   37 072   
Sum fordringer                  196 299                 251 377   
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3                101 039                 193 966   
Sum omløpsmidler                  560 611                 713 343   
Sum eiendeler               5 771 618              7 087 951   
Egenkapital og gjeld    

 
Annen egenkapital               2 067 881              2 274 879   
Sum egenkapital               2 067 881              2 274 879   
Gjeld    

 
Langsiktig gjeld    

 
Gjeld til kredittinstitusjoner 2             2 900 000              3 488 416   
Sum langsiktig gjeld               2 900 000              3 488 416   
Kortsiktig gjeld        
Gjeld til kredittinstitusjoner 2                  67 389                 227 542   
Leverandørgjeld                 130 159                             -   
Skyldig offentlige avgifter                 145 607                 237 569   
Annen langsiktig gjeld                  460 582                 859 545   
Sum kortsiktig gjeld                  803 737              1 324 656   
Sum gjeld               3 703 737              4 813 072   
Sum egenkapital og gjeld               5 771 618              7 087 951   

     
     
Resultatregnskap  

  
 

  Note 2015 2016 Budsj. 2016 

Driftsinntekter og driftskostnader  
  

 
Salgsinntekt              1 994 733              2 402 295              1 878 000  

Annen driftsinntekt               3 575 825              3 796 169              3 588 000  

Sum driftsinntekter               5 570 558              6 198 464              5 466 000  

Varekostnad 
 

            1 225 363              1 131 446              1 086 000  

Lønnskostnad 4             2 390 928              2 784 856              2 528 895  

Avskrivning av driftsmidler 1                  35 283                   29 270                   35 000  

Annen driftskostnad               1 339 383              1 903 274              1 601 800  

Sum driftskostnader               4 990 957              5 848 846              5 251 695  

Driftsresultat                  579 601                 349 618                 214 305  

Finansinntekter og finanskostnader 
 

  
 

Annen renteinntekt 
 

                      193                        460                             -  

Annen finansinntekt 
 

                      135                             -                             -  

Annen rentekostnad 
 

               161 958                 143 035                 150 000  

Resultat av finansposter                  161 630                 142 575                 150 000  

Ordinært resultat 
 

               417 971                 207 043                   64 305  

Ekstraordinære inntekter og kostnader 
 

  
 

Årsresultat                  417 971                 207 043                   64 305  

Avsatt til annen egenkapital 
 

               417 971                 207 043  
 



Noter 2016 

Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. 
Klubben har endret flere regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven 1998. Endringene beskrives nedenfor. 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være 
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av 
renteendring. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. 
 
 
Note 1 Anleggsmidler 
 
   Bane  Maskiner  Løsøre,  Sum 
   og bygninger og utstyr inventar ol.   
 Anskaffelseskost pr. 01.01.16 7 083 700 990 217 222 823 8 296 740 
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 1 046 773   1 046 773 
= Anskaffelseskost 31.12.16 8 130 473 990 217 222 823 9 343 513 
 Akkumulerte avskrivninger 31.12.16 2 066 000 905 699 143 305 3 115 003 
= Bokført verdi 31.12.16 6 064 473 84 518 79 518 6 228 509 
 Årets ordinære avskrivninger  9 391 19 880 29 270 
      
 Avskrivningsplan  saldo 10% saldo 20%  
      
 
Tilgangen gjelder oppføring av ny turneringsbu. Denne ble ferdigstilt og tatt i bruk deler av 2016. Avskrivning vil først 
beregnes og bokføres fra første hele bruksår, dvs f.o.m. 2017. 
 
Hvis 9 hullsbanen ble bygget idag antas bygge kostnaden å ligge mellom kr 15-20 millioner. Det er ikke foretatt 
avskrivning på golfbane og bygninger i år da disse vedlikeholdes og oppgraderes gjennom driften, og verdien av 
anlegget ikke verdiforringelse. 
 
Note 2 Pantstillelser og garantier m.v. 
 
Gjeld som er sikret ved pant og lignende: 2016 2015 
Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig 3 488 416 2 900 000 
Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig 227 542 67 389 
Totalt 3 715 958 2 967 389 
 
 
Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet for bokført gjeld: 2016 2015 
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 164 037 193 307 
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6 210 572 5 017 700 
Totalt 6 374 608 5 211 007 
 
 
Langsiktig gjeld etter år 2021 er ikke oppgitt av banken. 
 
Note 3 Bankinnskudd 
 
I posten inngår bundet i skattetrekk med kr 82 295. 
 



Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 
 
Lønnskostnader 2016 2015 
Lønninger 2 312 792 2 020 034 
Arbeidsgiveravgift 335 654 294 058 
Pensjonskostnader 0 0 
Andre ytelser 136 411 76 836 
Sum 2 784 856 2 390 928 
 
Gjennomsnittlig antall årsverk: 
 

 
5 
 

5 

Ytelser til ledende personer  Daglig leder Styret 
Lønn og provisjoner  674 743 0 
Øvrige ytelser     0 
 
Klubben er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning, og det er etablert en slik ordning. 
 
Revisor 
Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 33 060 ekskl. mva. 
 
 
 
 
 
Kristiansand den 9. mars 2017 
 
 
 
 
 
Oddbjørn Åteigen  Harald Aabel  Ingrid Wirsching Freddy Larsson 
Sign.    Sign.   Sign.    Sign. 
 
 
 
 
 
Elisabeth Fiksdalstrand  Johan Svensson  Cato Benham (Daglig leder) 
Sign.    Sign.    Sign. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisors beretning 2016 

Til generalforsamlingen i 

Kristiansand Golfklubb 

 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Kristiansand Golfklubb årsregnskap som viser et overskudd på kr 207 042. Årsregnskapet består av 

balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 

av lagets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 

revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 

oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av laget slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 

revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke 

årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 

informasjonen.  
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere 
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har 
opparbeidet vår under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi 
hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. 
Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 
 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 

for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 

også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til lagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av 

betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er 

sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 

Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 

forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 

foretar basert på årsregnskapet.  

For nærmere beskrivelse av revisors oppgaver og plikter henvises det til omtale på Den norske revisorforening, 

nettadresse: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger


Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 

årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og 

forskrifter. 

 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 

henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon 

eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 

ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av lagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

 

 

 

Kristiansand, 9. mars 2017 

 

 

 

 

______________________ 

Per Aimar Lundal 

Registrert revisor 

Lundal Jacobsen AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fullstendighetserklæring 

Lundal Jacobsen AS 
Per Aimar Lundal 
Vestre Strandgate 32, 4612 Kristiansand     Kristiansand 09.03.2017 
 
 
Uttalelse fra ledelsen 
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Kristiansand Golfklubb for året som ble avsluttet den 31. desember 
2015 Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk. 
 
Regnskap 
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at lagets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern 
kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende 
bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er 
rimelige. 
 
Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene 
regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. 
 
Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over 
ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. 
 
Opplysninger som er gitt 
Vi har gitt revisor: 

 Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som 

regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker. 

 Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål og ubegrenset tilgang til personer i laget som det etter 

revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra 

 
Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som 
følge av misligheter. 
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket 
laget, og som involverer: 

 Ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på 

regnskapet. 

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket lagets 
regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og 
forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til lagets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse 
som vi er kjent med. 
 
Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt 
opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. 
 
Laget har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på lagets eiendeler, med unntak av dem 
som fremgår av notene til regnskapet. 
 
 
Kristiansand, 09.03.2017 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
Cato Benham      Oddbjørn Åteigen 
Daglig leder      Styrets leder 

Sign.       Sign. 

 



Kontrollkomiteens beretning 

Kontrollkomiteens rapport for 2016 til årsmøte i Kristiansand Golfklubb 
 
Kristiansand Golfklubb er i hht. §2-12 i NIFs lover, pålagt å ha en kontrollkomite. Kontrollkomiteen har gjennom året 
ført tilsyn med klubbens økonomi, finansielle stilling og drift. 
 
Kontrollkomiteen har også ført tilsyn med at klubbens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak bevilgninger og 
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens lover og beslutninger 
fattet av klubbens årsmøte. 
 
Styrereferater og den regelmessige regnskapsrapportering til styret er gjennomgått og vurdert. Komiteen har også 
hatt løpende kontakt med revisor, styreleder og daglig leder. Rutiner og disposisjoner fremstår som å være i samsvar 
med NIFs og klubbens lover samt klubbens styrevedtak. 
 
Årsregnskapet for 2016 for klubben er etter kontrollkomiteens oppfatning utarbeidet i samsvar med gjeldene 
bestemmelser og regler for god forretningsskikk. 
 
Kontrollkomiteen tilrå at resultat og balanseregnskap for klubben fastsettes som klubbens regnskap for 2016. 
 
 
 
 
Kristiansand, 9. mars 2017 
 
 
 
 
 
Per Kåre Selle      Sten Pedersen 
Sign.       Sign. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Behandle innkomne forslag og saker 

1. Forslag fra Styret: Nye vinduer, kledning og terrasse på klubbhus 

 For innkomne forslag henvises til Vedlegg 1 

 

2. Forslag fra Styret: Ekstraordinær årlig avsetning til «Utviklingsplan KGK» 

 For innkommen forslaget henvises til Vedlegg 2 

 

3. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne fastsette kontingenten for 2018 sesongen. Styret har 

anledning til å endre kontingenten innenfor følgende ramme: 

 Endring i konsumprisindeks + inntil 3% ekstra økning. Ved større endringer enn dette kaller styret inn 

til ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingent for 2018 sesongen. 

 

4. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne gå i dialog med Bjaavann Golfklubb om greenfee, 

årsgreenfee og samarbeid. 

 

Vedta medlemskontingent 

Følgende medlemskontingenter foreslås av styret iht oppsatt budsjett.   

Senior med spillerett 4.300,- Inkl. dugnadsavgift 

Senior uten spillerett 1.800,-  

Student med spillerett 2.400,- Inkl. dugnadsavgift 

Ungdom 19 – 24 år med spillerett 2.400,- Inkl. dugnadsavgift 

Junior 15 – 18 år med spillerett 1.400,- Inkl. dugnadsavgift 

Junior 11 – 14 år med spillerett 1.000,-  

Junior 0 – 10 år med spillerett 300,-  

Årsgreenfee 2.600,-  

Spillerett begge klubber (KGK BJK) 7.500,-  
 
Dugnadsavgift på kr. 200 tilbakebetales med et gavekort på kr. 300,- i Proshop ved deltakelse på dugnad, styreverv, 
komiteverv eller annet frivillig arbeid. Retningslinjer for dugnadsavgiften står også beskrevet på klubbens 
hjemmesider.  
 

Budsjettforslag 2016 

     Regnskap   Regnskap  Budsjett  Budsjett  

Konto Tekst 2015 2016 2016 2017 

3010 Salg - Cafè - 25% mva             -46 107              -32 449              -50 000              -40 000  

3012 Salg - "Container" - 15% mva               -9 308                         -              -10 000   
3013 Salg Jr.  25% mva               -6 000                         -                         -   
3020 Salg - Cafè - 15% mva           -255 812            -285 878            -260 000            -265 000  

3030 Salg -  Pro-shop - 25% mva           -991 609            -856 371            -850 000            -820 000  

3031 Kølle rep. - 25% mva             -23 428              -18 723              -30 000              -20 000  

3040 Salg - "Veien til golf"             -50 180              -16 100                         -              -40 000  

3041 Salg - Protimer             -45 950              -58 950              -70 000              -60 000  

3042 Salg - Utleie Protj.                      -                            -              -50 000  

3043 Salg - Trening bedrift                      -                  -5 000                         -                -5 000  

3044 Salg - Simulator (25% mva)                      -              -201 856                         -            -320 000  

3050 Sponsor - 25% mva           -400 399            -633 832            -500 000            -650 000  

3051 Sponsor - Barter (25% mva)             -18 800                         -                         -   
3052 Sponsor - u/mva           -161 500            -103 960              -80 000   
3053 Sponsor - skilt               -5 500                -4 658                -8 000   
3054 Sponsor - Baneleie/greenfee             -15 140              -31 250              -20 000   
3055 Sponsor - Periodisert              35 000             110 780    
3105 Medlemskap (sr.no)        -2 804 741         -2 842 117         -2 800 000         -2 850 000  

3106 Skap (sr.no)             -62 576              -38 856              -60 000              -70 000  



3116 Høst-tilbud (1/3)            168 000                         -             100 000   
3135 Utb. Dugnad              10 500               14 520               12 000               15 000  

3140 Inntekter - Greenfee           -338 693            -258 394            -340 000            -270 000  

3141 Inntekter - Range           -218 385            -228 625            -220 000            -230 000  

3150 Turneringsinntekter           -105 620            -117 950            -100 000            -115 000  

3151 Inntekter - "Gubben"             -25 225              -67 293              -20 000              -50 000  

3152 Inntekter - "Damedag"               -3 680              -27 413                -5 000              -30 000  

3153 Inntekter - "Seniorgolf"             -13 325              -49 300              -15 000              -50 000  

3400 Offentlige tilskudd (mva komp.)                      -              -264 047             -220 000  

3600 Leieinntekter bane / klubblokaler               -6 500                -1 500                -5 000                -3 000  

3601 Leieinntekter leilighet             -34 000              -29 000              -30 000              -36 000  

3610 Utleie golfbil - mva fritt               -4 360              -10 228                -8 000              -10 000  

3620 Andre leieinntekter                      -                -10 000    
3700 Prov. Kortselskaper                7 988                 8 452                 8 000                 8 500  

3710 "Grasrotandel"             -52 559              -66 746              -55 000              -65 000  

3715 Tilskudd NGF / NIF / Kommunen             -92 649              -71 721              -50 000              -50 000  

  Sum inntekter        -5 570 558         -6 198 464         -5 466 000         -6 295 500  

4010 Varekjøp - Pro-shop - 25% mva            841 654             628 539             710 000             630 000  

4011 Varekjøp - Køllerep. - 25% mva                2 295                 3 650                 4 000                 5 000  

4012 Varekjøp - Custom fit - 25% mva                      -                   8 425                10 000  

4019 Varekjøp - Cafè - uten mva               -2 197                -5 741                -2 000                -5 000  

4020 Varekjøp - Cafè - 15% mva            193 512             249 641             200 000             190 000  

4021 Varekjøp - Cafè - 25% mva                3 462                         -                         -   
4040 Varekjøp - kurs/instruksjon              19 026               48 701               20 000               25 000  

4050 Sponsorkostnader - 25% mva              50 311               21 390               40 000               25 000  

4051 Premier/kost turneringer              32 514               40 609               25 000               35 000  

4052 Premier/kost. Damedag                3 538                 9 809                 4 000                 8 000  

4053 Kostn. til turneringer              46 138               35 213               40 000               35 000  

4054 Premier/kost. Gubbe              28 668               27 472               15 000               20 000  

4055 Premier/kost. Senior              18 015               24 136               15 000               20 000  

4056 Kostn. egne arrangementer                      -                           -               15 000               15 000  

4071 Inngående frakt u/mva                      -                      522    
4090 Beholdningsendring - Pro-shop             -11 573               38 273    
4170 Frakt, toll og spedisjon, avgiftsfritt                      -                      807    
  Sum varekostnader         1 225 363          1 131 446          1 086 000          1 013 000  

5010 Faste lønninger         1 885 732          2 109 780          1 950 000          2 140 000  

5011 Korrigert lønn                      -                -15 000                         -   
5012 Påløpte lønninger             -30 000                         -    
5191 Påløpte FP (2015)            198 239             220 556             198 900             223 630  

5192 Arb.g.avg. påløpte FP              27 952               31 098               28 045               31 532  

5291 Motkonto for gruppe 52                  -735                         -    
5409 Arb.g.avg  TB 2014               -2 875                         -                         -   
5410 Arbeidsgiveravgift            268 981             304 556             274 950             301 740  

5430 Tilleggspremie OTP                      -                   8 442    
5432 OTP - 2016                      -                 41 751               52 000               45 000  

5433 OTP - 2015              46 141                         -                         -   
5800 Refusjon av sykepenger             -24 942                         -    
5801 Tilskudd fra NAV               -8 260                -2 544                         -   
5880 Arbeidsklær - ikke oppg.pl.                7 775               18 773               10 000               18 000  

5881 Verneutstyr              11 605                 3 415                 5 000                 5 000  

5920 Yrkesskadeforsikring                   735                         -    
5950 Utdanning Greenkeeper / Pro                      -                 51 537                  5 000  

5960 Gaver til ansatte / styre                      -                           -                 5 000                 3 000  

5990 Andre personalkostnader                7 392                 5 344                 5 000                 6 000  

5991 Avsatt personalkost.               -4 930                         -                          -  

  Sum personalkostnader         2 382 810          2 777 707          2 528 895          2 778 902  

6110 Avskrivninger              35 283               29 270               35 000               30 000  

6310 Festeavgift            131 730             131 730             132 000             132 000  

6320 Renovasjon, vann, avløp mv.              25 951               24 382               20 000               24 500  

6340 Lys, varme              85 069               92 336               82 000               95 000  

6360 Renhold                      -                           -                 2 000                         -  

6410 Leasing maskiner            235 815             328 695             300 000             400 000  

6420 Leie Bet. Terminal - Proshop                9 763                 7 231               12 000                 8 000  

6421 Kostnader Nayax              11 627               12 465               12 000               12 500  

6490 Andre leiekostnader                1 686                    987                 4 000                 1 000  



6530 Driftskostnader - Kontor                3 451               14 194                 8 000               10 000  

6531 Driftskostnader - Proshop              11 785                 9 735               12 000               10 000  

6532 Driftskostnader - Leilighet              24 012                 2 690                 5 000                 5 000  

6540 Driftskostnader - Kafè              14 669                 8 193               12 000               10 000  

6545 Driftskostnader - Simulator                      -                 43 468              185 000  

6550 Driftskostnader - Bane            224 161             224 942             200 000             200 000  

6551 Driftskostnader - Utstyr / maskiner            136 359             145 850             110 000             100 000  

6552 Driftskostnader - Bygg/inventar              60 147               56 638               40 000               90 000  

6553 Driftskostnader - Range              33 594               58 142               30 000               30 000  

6555 Driftskostnader - Aktiviteter/utvalg                3 270               17 500                         -               20 000  

6556 Drift- og reisekostn. - Junior avd.                8 215               42 904               30 000               30 000  

6557 Kostnader - rekrutering - junior                      -                           -               15 000   
6558 Driftskostnader - Seniorgolf                9 716               13 080               10 000               20 000  

6559 Kostnader "elite"              28 874               25 019               20 000               20 000  

6560 Utdanning - Trenere              22 360                         -               15 000   
6561 Utdanning Greenkeeper / Pro             -17 335                         -               35 000   
6700 Revisjonshonorar              38 962               37 192               30 000               37 000  

6720 Honorar juridisk bistand                      -                 16 979                         -                         -  

6800 Kontorrekvisita                5 303                 8 872                 8 000                 9 000  

6810 Kostnader data / it              41 417               56 396               42 000               45 000  

6820 Trykksaker              15 479                 5 114               15 000               10 000  

6830 Kostnader kurs m.m.                5 000                 1 919               10 000                 5 000  

6842 Avgifter NGF / GolfBox            256 318             290 764             260 000             295 000  

6860 Møter, kurs, medlemskap              17 541               39 517               20 000               25 000  

6900 Telefon              18 260                    749               15 000                 2 000  

6940 Porto/sendregning.no              21 524               20 123               23 000               22 000  

6970 Gebyrer / etableringsgeb.              11 862               14 167               10 000               10 000  

6980 Refusjon MVA - NGF           -270 645                         -            -270 000   
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig              79 915               76 311               70 000               75 000  

7105 Øreavrunding                       2                        7                         -   
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig                2 053                         -                 5 000   
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig                      -                   6 000                         -                 5 000  

7320 Reklamekostnader                   713                         -                 5 000                 5 000  

7330 Gaver (ans./styre m.m.)                8 118                 7 149                 8 000               10 000  

7500 Forsikringspremier              60 762               68 982               65 000               70 000  

7510 Diverse kostnader             -30 000                         -               20 000               25 000  

8040 Renteinntekter - Bank                  -149                   -460                   -200   
8060 Purregebyr, kunder                  -135                         -    
8150 Rentekostnader - Bank            161 958             143 035             160 000             150 000  

8960 Overføringer annen egenkapital                      -                           -                         -   
  Sum andre kostnader         1 544 458          2 082 268          1 636 800          2 233 000  

  Sum kostnader         5 152 630          5 991 422          5 251 695          6 024 902  

  Årsresultat           -417 927            -207 042            -214 305            -270 598  

      
Ekstraordinære poster     
Avsatt til oppgradering anlegg                200 000             150 000  

            

  Årsresultat           -417 927            -207 042              -14 305            -120 598  

 
 

 
Bestemme idrettslagets organisasjonsplan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Kontrollkomité 

 

Valg komité 

 

Ansatte 

 

Styre valgte 
komiteer 

 

Årsmøte 

Styret 

 



Foreta følgende valg 

 
KGK Valgkomiteens forslag for sesongen 2017 

STYRET 

Leder:  

 Oddbjørn Åteigen (1 år) 

Nestleder:  

 Harald Aabel (2 år) 

Styremedlemmer: 

 Ingrid Wirsching (ikke på valg) 

 Freddy Larsson (ikke på valg) 

 Johan Svensson (ikke på valg) 

 Pia Tellefsen (2 år) 

 Magnus Gudbergsson (2 år) 

Kontrollkomité: 

 Sten Pedersen - Leder 

 Per Kåre Selle 

 Mika Sundin, Vara 

 Solfrid Hitreskog, Vara 

Utdanningskontakt: 
Styret får fullmakt til å oppnevne utdanningskontakt 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett: 
Styret får fullmakt til å oppnevne de nødvendige personer til dette.  

Revisor:  

 Lundal Jacobsen AS v/Per Aimar Lundal (engasjeres) 

 
 
 
 
____________________________   ________________________ 
Mikael Pedersen (leder)    Anne Lise Flåt  
Sign.       Sign. 
 
 
 
 
 
Valgkomité 
Styret i Kristiansand Golfklubb foreslår følgende personer til klubbens Valgkomité: 

 Mikael Pedersen - Leder 

 Anne Lise Flåt 

 Guttorm Nilsen 

 Elisabeth Fiksdalstrand (vara) 

 
 
 
Alle original dokumenter med signatur oppbevares i klubbens Protokoll. I tillegg vil de bli lastet ut på klubbens 
nettside. 
 
 



Vedlegg 1 
 

Ny kledning pa  klubbhus 

I forbindelse med fjorårets årsmøte ble det tatt opp til behandling at det var behov for en del utvendig vedlikehold på 
selve klubbhuset. I hovedsak var det snakk om å bytte flesteparten av vinduene og kledningen. Det ble vedtatt at det 
skulle øremerkes kr. 50.000,- til innkjøp av vinduer og kledningen skulle byttes de kommende årene. Vinduene ble 
kjøpt i 2016 og står nå på lager. 
 
For å videreføre dette arbeidet har styret i Kristiansand Golfklubb følgende forslag: 
 
Hva skal gjøres? 
Planen er at man ønsker å rive gammel kledning, på med ny vindtetting, skifte vinduer og på med ny kledning. I tillegg 
til dette trengs noe vedlikehold på bæringen til terrassen som vender mot hull 9, samt nye terrassebord og nytt 
rekkverk. 
 
Når planlegges arbeidet? 
I stor utstrekning er det meste rundt prosjektet allerede prosjektert og planlagt. Ønsket er at arbeidet igangsettes så 
raskt som mulig, og at vi er ferdig før sesongstart. Dette vil medføre minst mulig konflikt mellom byggearbeidene og 
sesongdriften i golfklubben.  
 
Kostnadsramme - 2017 
Innleid arbeidskraft 268.000,-  
Royalimpregnert kledning 69.000,-  
Vinduer 35.000,- Kjøpt og betalt i 2016 
Diverse materialer 40.000,-   
Sum kostnader 412.000,-   
Vinduer bet. 2016 -35.000,-  
Sponsor - kledning -69.000,- Marnar Bruk AS 
Sponsor - oppføring -30.000,- Frigstad Bygg AS 
Egen arbeidskraft / dugnad -75,000,- Marius / Cato / div. 
Netto kostnad 2017 203.000,-  
25% mva 50.750,-  
Sum 253.750,-  

 
I tillegg til ovennevnte kostnadsbudsjett vil det alltid være en risiko for at det kan dukke opp uforutsette ting i 
forbindelse med rote etc. når man har fjernet gammel kledning. Ut fra det vi kjenner til, er det ikke noen indikasjoner 
på at dette kan være tilfelle. Men som en «buffer», settes kostnadsrammen til kr. 300.000,- for å være på den sikre 
siden.  
 
Finansiering 
Da det i 2016 ble besluttet å bygge nytt turneringsbygg ble det lagt opp til et kortsiktig belåning på kr. 700.000,- og 
hvorav kr. 300.000,- skulle videreføres til en langsiktig finansiering. Ut fra tall og prognoser som foreligger per dags 
dato, ser det ut til at byggeprosjektet med turneringsbygg ikke har behov for å benytte seg av den vedtatte langsiktige 
finansieringen på kr. 300.000,- (se eget punkt i Årsmeldingen «Bygging av turneringsbygg»).  
 
Styret ønsker å omdisponer vedtaket om kr. 300.000,- i langsiktig gjeld på turneringsbygget til å gjelde ny kledning på 
klubbhuset. 
 
Forslag til Årsmøte 
Klubben har i dag om lag kr. 700.000,- i kortsiktig gjeld tilhørende bygging av nytt turneringsbygg. Styret ber årsmøtet 
om følgende: 
 

 Skifte kledning og vinduer på klubbhus, samt fikse terrasse. 

 Kostnadsramme på tilsammen kr. 300.000,- 

 Bruke driftskonto til midlertidig finansiering. 

 Konvertere kortsiktig gjeld på kr. 700.000,- til langsiktig gjeld. 

 Kostnader til ny kledning finansieres midlertidig gjennom klubbens driftskonto. 

 Når spillemidler fra turneringsbygget kommer, nedbetales det kr. 400.000,- på den langsiktige gjelden. 
 
Resterende beløp fra spillemidler brukes til å dekke midlertidig kreditt på klubbens driftskonto. 
 
 



Vedlegg 2 
 

Ekstraordinær avsetning til utvikling av anlegg 

Kristiansand Golfklubb ble anlagt for over 40 år siden og krever selvfølgelig at vi har et fokus på både å utvikle 
anlegget videre samt vedlikeholde det vi allerede har. Dette arbeidet er allerede godt i gang og vi har gjennom de 
siste 10 årene gjort en rekke utbedringer som har økt standarden betraktelig. Noe av det som allerede er gjort er: 

 Ny green på hull 4 

 Utbedret bakken mellom hull 8 og hull 9 

 Ny «Probu» på driving range 

 Ny korthullsbane 

 Ny terrasse mot korthullsbane (noe bidrag fra «Gubben» og «Damedag») 

 Nye vinterutslag på alle hull 

 Oppgradering på driving range med nytt betong dekke og ny asfalt (noe bidrag fra «Gubben» og «Damedag») 

 Oppgradert 2 bunkere på hull 7 og ny bunker på hull 5 

 Nytt bygg til simulator, turneringskontor, kølle bod og greenfee bod 

 Investering i 2 stk Trackman golfsimulatorer 

 Oppgradering av garderober og møbler i klubbhus (noe bidrag fra «Damedagen») 

 Ny veibom og gatelys (innkjøpt og montert i 2017) 

 Ny kledning på klubbhuset (planlagt i 2017 og informasjon fremkommer under eget punkt) 

I tillegg til dette er det også gjort en formidabel jobb ute på banen. Det er de siste årene fjerne mye trær, rettet opp 
fairwayer og utslagssteder, samt satt opp nye sikkerhetsnett etc. 
 
Maskinpark 
I tillegg til oppgraderingene som er blitt gjort på både bane og bygningsmasse, har vi også oppgradert maskinparken 
til klubben betraktelig. I stor utstrekning er alt av maskiner nå relativt nye og i tipp topp stand. 
 
Fremtiden 
Som klubb er vi selvfølgelig veldig fornøyd med at vi har klart å gjøre såpass mye de siste årene, men vi ønsker å 
gjøre mer. 
 
Tatt i betrakting at mye av bygningsmassen og maskinparken har vært gammel, har det vært naturlig å rette fokuset 
på dette først. Mye av dette arbeidet er nå gjort og det er nå på tide å gjøre et ekstra «løft» på selve banen. Selv om 
banen de siste årene har fremstått som meget fin og velholdt, er det områder som trenger mer oppmerksomhet i form 
av utbedring.   
 
Utviklingsplan 
Gjennom et samarbeid med banemannskapet, baneutvalget og styret i klubben, er det utarbeidet en utviklingsplan for 
oppgradering av anlegget. For å ha en hensiktsmessig og gjennomførbar utviklingsplan, er det tatt utgangspunkt på et 
tidsperspektiv på 5 år frem i tid. Selv om utviklingsplanen vil være et «levende» dokument som kan endre seg 
gjennom perioden, vil dette bidra til at klubben har en noe mer langsiktig plan for å utbedre anlegget.  
 
Forslag til Årsmøte 
I forbindelse med gjennomføringen av utviklingsplanen, fremlegges herved følgende forslag til årets 
generalforsamling: 
 
Det avsette årlig et beløp mellom kr. 100.000,- og kr. 200.000,- til oppfølging av klubbens utviklingsplan for 
oppgradering av anlegget. I tilfeller hvor en slik avsetning ikke kan dekkes gjennom den årlige driften, kan den dekkes 
gjennom tidligere års overskudd og belastes klubbens egenkapital. For 2017 foreslår styret i Kristiansand 
Golfklubb at det avsettes kr. 150.000,- til utvikling av anlegg. 
 
Om det skulle oppstå driftsmessige eller økonomiske forhold hvor en slik avsetning ikke vil være økonomisk 
forsvarlig, vil utviklingsplanen forskyves til kommende år. Avsetningen fremkommer gjennom klubbens årlige 
budsjetter og vedtas av generalforsamlingen. Som et vedlegg til avsetningen vil også utviklingsplanen fremlegges. 
 
For driftsåret 2017, henvises til «Utviklingsplan». 
 
 
 



 

Utviklingsplan 2017 - 2021 

Greener  
Med unntak av hull 4 er de resterende 9 greener på anlegget fra banens bygging i 1975. Det vil si at disse er ”pushup 
greener”, dvs. jordgreener som med tiden har blitt dresset med sand. Grunnet dette og området banen er plassert i er 
det til tider problematisk med meget fuktige greener. Dagens greener har blanding av krypkvein og tunrap. Tunrapen 
er en ettårig gress type som tåler vinteren meget dårlig og har større sannsynlighet for soppangrep enn krypvein.  
 
Slik vi ser det kan dette kun løses 100% med utskifting til USGA (slik som green 4) på de resterende greener. Dette 
er imidlertid en stor kostnad og må sees på som et prosjekt lengre frem i tid. 
 
Vi mener uansett kvaliteten kan heves fra dagens standard med hyppigere lufting og dressing, slik som i 2016 
sesongen. I tillegg til dette er det ønskelig å så inn mer krypkvein for bedre kvalitet og friskere gress.  
 
Vi jobber med plan for evt ombygning av greener slik at dette er klart om det skulle være mulighet for dette 
kommende år. 
 
Greenområder 
I likhet med greener er også greenområder (fringe, forgreens og greenbunkere) i brukbar stand og blir ikke 100% uten 
total ombygning. Må tas i sammenheng med eventuell ombygning av greener. 
 
På tross av dette vil det områdene kunne løftes med mer mekanisk arbeid som lufting, hullpiping og dressing. Det 
også legges ned jobb for å fjerne ugress i disse områdene. 
 
Bunkere trenger en oppgradering på alle hull. Dette er jobb som kan gjøres sent på høst og ut mot vinteren om været 
er enig. Her tenker vi utskifting av sand, slik at den blir lik i samtlige bunkere og ny drenering. Noen vil også bli 
ombygd litt. 
 
Fairway 
Samtlige av fairwayene er nok under den standarden vi ønsker å ha. Vi ser dog ikke nødvendigheten av å bruke mye 
penger på å totalrenovere disse. Vi ønsker først å legge bedre drenering på plasser der det er nødvendig.  
Vi vil lufte og dresse med sand der det trengs for mindre ”fet” jord, eksempelvis bakken hull 1, svingen på hull 7 og 
fremfor green 4 og 9.  
 
I utviklingsplanen er noen landingsområder / områder med mye spill prioritert for større arbeid og utskifting av masse. 
Det er også en prioritering å fjerne stein fra fairway, samt fjerne de dypeste ”hullene”. 
 
Veier 
Samtlige veier trenger oppgradering.  Vi vil i første omgang jobbe med vei fra hull 3 til 4, her trengs bedre drenering 
og ny grus. Vei fra hull 1 til rød tee hull 2 blir flyttet en smule og ny grus i bakken. 
 
Tees 
Se utviklingsplan. 
 
Range 
Cato jobber med kommune angående høyere nett i bakkant og på venstre side av driving range. I tillegg til nett håper 
vi også at Kommunen drenerer driving rangen med et tykkere rør enn det vi har i dag. Forhåpentlig vis vil disse 
tiltakene utbedre både sikkerhet og det at vi mister mye rageballer. 
 
 I 2017 vil det bli nett langs hele høyresiden mot hull 9. Det vil også bli lagt til rette for å kunne ta ned nett enklere enn 
tidligere. Vi vurderer også ny utslagsmatte som dekker hele betongen. Enklere vedlikehold og bedre holdbarhet, til 
samme pris som nye matter. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Prioriteringsliste for Utviklingsplan Kristiansand Golfklubb  

A=Kommende sesong 
B=2018-2020 
C=2020-2022 
D=Åpent (Om masse/maskiner blir tilgjengelig) 
E=Årlig rutine 
F=Pris innhentes 
 
 
Hull 1 
Forlengelse av tee – hvit tee     D 
Ny tee junior, merkes fairway     A  
Grøft/vannhinder  før fairway     A 
Drenere fairway to plasser (se kart)    B 
Dresse med sand i bakke     E 
Fjerne løs stein og planere ut til rough (se kart)   B 
Drenere og heve område venstre for green   A 
Renovere bunkere      B 
 
Hull 2 
Forlengelse av tee – hvit tee     D 
Ny tee junior, merkes fairway     A 
Forlengelse av dagens røde tee     B 
Drenere kort venstre fairway     B 
Heve område ved 150m      D  
Fjerne steiner og planere ut de verste huller   B  
Nye bunkere       B 
 
 
Hull 3 
Ny gresstee for alle utslag inkl hvit    A 
Ny tee junior, merkes fairway     A 
Fjerne klynge med osp mot hull 4 ved Sukkevann  B 
Fjerne løs stein og planere til rough    A 
Større kum (se kart)      A 
Drenering kort av green      A 
Fjerne eik på fjell før green     B 
Fjerne eik og kratt høyre for greenområde   B 
Ny bunker eller planere ut til rough bak green   B 
 
 
Hull 4 
Ny tee par 4 – hvit tee      D 
Ny tee junior, merkes fairway     A 
Planere ut området foran rød tee, så til fairway   D 
Fylle over dreneringsrør, flytte dreneringer   D 
Bytte ut masse og drenere fairway 150m   B 
Drenere langs vannhinder venstre    B 
Dresse bakke mot green     E 
Fylle ut og så til rough høyre for green    D 
 
Hull 5 
Forlengelse av tee – hvit tee     D 
Forlengelse av rød tee      B 
Ny tee junior, merkes fairway     A 
Planere ut bakke og så til rough     D 
Lage grøft langs steingjerdet og drenere til denne.  B 
Drenere kort av green      A 
Renovere bunkers      B 
Fjerne ytterste rad med osp venstre    B 
 



 
 
Hull 6 
Forlengelse av tee – hvit tee     A 
Ny tee junior, merkes fairway     A 
Forlengelse av rød tee      D 
Ny større kum ved vei      A 
Planere og så til rough (se kart)     D 
Overflatedrenering i bunnen av bakken    A 
Bunker renoveres      B 
Flytte benker og planere ut til rough (se kart)   A 
 
Hull 7 
Ny tee junior, merkes fairway     A 
Dreneringsarbeid hele hullet.     B 
 
Hull 8 
Ny gresstee for alle utslag inkl junior    F 
Bunkere samt drenering begge sider av green   B 
 
Hull 9 
Ny rød tee der matte står nå.     A 
Ny tee junior, merkes fairway     A 
Frese og planere landingsområde.    D 
Drenering fra 120 meter og mot grøft før green   B 
Drenere høyre for green     B  
 
 
Korthullsbane 
Planere ”dal” før green hull 2 til en lang slak bakke  D 
Treningsbunker hull 6      B 
 
Range 
Cato jobber opp mot kommune ang drenering   A 
Ny matte hele lengden av betongen    A 
Forbedre rutiner for børstning av matter    A 
Fikse nett rundt hele, inkl nye mot hull 9    A 
Ordne område ved probua, enklere å plukke   A 
 
Diverse 
Alle blomsterbed lukes og dekkes med flis   A 
” Oppvarmingsmatte” hull 1     A 
Renovere veier       A 
Oppgradere noen av sprinklerne på banen (sektor)  C 
 
 



 



 



 



 



 



 





 



 


