
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

Sak nr. Sak Ansvar 
 

1 
 
Økonomi: 
Det ble tatt en gjennomgang av regnskapstallene for 2014 og slik det kan se ut nå 
vil året 2014 gi et overskudd på cirka kr. 50.000,-. Tatt i betrakting alt som er gjort 
på og rundt banen gjennom sesongen 2014, er vi veldig fornøyd med årsresultatet.  

 
Cato/Sten 

 
2 

 
Budsjett 2015 
Det ble tatt en gjennomgang av budsjettet for 2015. Vi budsjetterer med et 
overskudd på cirka 270.000,- kroner. Overskuddet er tenkt disponert slik: 
Kr. 120.000,- i avdrag på lån 
kr. 100.000,- settes av til et såkalt «Utviklingsfond»  
kr. 50.000,- til styring av egenkapitalen til fremtidige investeringer 
 
«Utviklingsfond» - dette settes av i budsjettet  slik at styret kan bevilge penger til 
prosjekter på banen gjennom sesongen. Prosjektene godkjennes av styret før de 
iverksettes. 

 

 
Cato/Sten/Styret 
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Ny Maskin – roughklipper 
Styret innstiller på innkjøp av ny roughklipper med levering 1.7. 2015. Dagens 
maskin er 10 år gammel. Banemannskapet innheter pris fra og gjør innstilling som 
oversendes styret. Vurderer både kjøp av ny og brukt maskin. Styret overlater valg 
av klipper til banemannskapet, men styret skal godkjenne dette før endelig bestilling 
sendes.  

 
Cato/Sten 
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Ny bom ved parkeringsplass 
Det har i flere år vært vurdert ny bom ved parkeringsplassen. Det er flere årsaker til 
dette men hovedmålet er å redusere trafikken inn i området samt å redusere 
risikoen for tyveri og innbrudd. 
 
Cato innhenter tilbud og sjekker opp med en fordelingsnøkkel opp mot naboer. 
Styret avventer saken til det foreligger pris og avtale med naboer. 

 
Cato 
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Årsmeldingen 
Årsmeldingen for 2015 ble gjennomgått og det jobbes videre med denne frem til 
neste styremøte. 

 
Sten/Cato/styret 
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HMS 
Klubben har fornyet sine HMS rutiner og nytt opplegg ferdigstilles i løpet av kort tid. 
 

 
Cato 

 

Sted Klubbhuset Dato 09.02.2015 kl.18.00 

  Referent Cato Benham 

Møte nr. 1 – 2015 Neste 
styremøte: 

 
Mandag:16.02.2015 – kl.: 18:00 

Styremedlemmer Til stede Inviterte  

Sten Pedersen x Cato Benham     x 

Anne-Lise Flåt x Marius Andersen   

Oddbjørn Åteigen x   

Rune Egedal    

Else Bjørgum    

Elisabeth Homme    

Svein Arild Enebakken x   


