
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

Sak nr. Sak Frist / ansvar 
1 Årsmøte / regnskap 

Store deler av styremøtet ble brukt til gjennomgang ab regnskaper, budsjett og 
årsmelding til årsmøtet den 26. februar 2014. Alt gjøres klart og lastes ut på 
klubbens nettsider senest onsdag den 19. februar. Det vil at årsmeldingen er 
tilgjengelig for medlemmene èn uke før årsmøtet. 

Cato/Sten 

   

2 Revisor 
Regnskapene er i stor utstrekning ferdig revidert og klare. Revisor følges opp slik at 
revisors beretning kan gå ut sammen med resten av årsmeldingene den 19. februar.   

Sten/Cato 

   

 Budsjetter 

Budsjettet for 2014 ble gjennomgått på nytt og styrets forslag blir lastet ut på nett 
sammen med årsmeldingen. 

Sten/Cato 

   

3 Møbler klubbhus 
Det ble avtalt at det skulle kjøpes nye trekk på sofaene om det ikke gikk å vaske 
disse til en god stand. Det sjekkes opp om det går å skifte trekk på stolene også. 
Anne Lise og Else tok på seg dette og sørger for at dette blir gjort så snart som 
mulig. 

Else/Anne Lise 

   

4 Vegg klubbhus 
Bakveggen på klubbhuset er veldig dårlig forfatning og bør fikses opp. Sven Arild ser 
på dette og kommer med en prisantydning på materialer. Marius kan med litt hjelp 
utbedre dette på 2 – 3 dager. Sikkert lurt å vente til det blir litt tørrere i været.  
 

Sven Arild 

   

5 Strategiplan 
En kort gjennomgang ble gjort og det arbeides videre med denne. Anne Lise har 
hovedansvar og vi prøver å presentere noe av dette på årsmøtet i februar. 

Anne Lise / Else 

   

9 Nytt styremøte 
Ble ikke avtalt – Sten følger dette opp og kaller inn til nytt styremøte. 

Sten 

   

 Møtet avsluttet  

 

Sted Klubbhuset Dato 03.02.2014 

Møte nr. 2 - 2014 Referent Cato Benham 

Styremedlemmer Til stede Inviterte Til stede 

Sten Pedersen X Cato Benham X 

Anne-Lise Flåt X Marius Andersen   

Oddbjørn Åteigen    

Rune Egedal    

Else Bjørgum X   

Svein Arild Enebakken X   


