
Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

Sted Klubbhuset Dato 07.04.2015 kl.18.00 

 

Neste styremøte: 11.05.2015 

kl.19.00 

Møte nr. 2 - 2015 Referent Elisabeth Fiksdalstrand 

Styremedlemmer Til stede Inviterte  

Sten Pedersen x Cato Benham x 

Oddbjørn Åteigen x Marius 

Andersen 

     

Harald Aabel x   

Kay C Jørgensen x   

Else Bjørgum x   

Elisabeth Homme    

Elisabeth 
Fiksdalstrand 

x   

 

Sak 
nr. 

Sak Ansvar 

1 Konstituering av styre og presentasjon. 
Styremøter avholdes 2 mandag i måneden. 

Innkalling blir sendt. 

Sten/Alle 

2 Fordeling av oppgaver mellom styremedlemmer 
Utsatt til neste styremøte. 

Styret 

3 Orientering om Bjaavann Golfklubb 
Sten orienterte om situasjonen på Bjaavann. 
 
Det er satt ned et utvalg bestående av Sten, Oddbjørn, Harald, og Cato 

som vil følge tett opp rundt Bjaavann prosessen 

Sten 

4 Økonomi 
Det er per mars 780 medlemmer og 22 nabomedlemmer ifølge Golfbox. 

Medlemsinnbetalinger - Det har vært problemer med å få ut rapporter 

fra systemet sendregning.no, men dette jobbes med å få på plass. 

Sponsor – Ligger veldig godt an sponsorinntekter. Årets inntekt er 
580 000 og 530 000 av disse er rene penger.  

Cato/Sten 

5 Reservasjon av starttider 
Det var registrert 135 starttider 2 påskedag, og det skapte litt kø med 
det nye systemet, hvor det skal bookes tid for runde nr 2. Vil sette opp 
skilt på noen hull som forteller hvor fort man bør kunne gå på runden. 

Sperringen på å gjøre endringer i Golfbox blir endret fra 1 time til 15 
min før. 

Cato 

6 Nytt om bane 
Nytt utslag på hull 3 - Her bør det gjøres noen i forhold til sikkerhet. 
Stien er ganske utsatt, så den bør legges om, samt vurdere et nett mot 
hull 5. 
 
Nytt rødt utslag på hull 8  

 
Maskiner og utstyr – Liste levert inn fra banemannskap. 
 

Cato 

 

 

 

Cato 



Ønske om å bestille en liten El-lastebil som blant annet kan frakte båre. 
Kostnad kr 83 000 + mva.   
Vil prøve å få dekket noe ved å søke den inn under sikkerhetsmiddel. 
Godkjent av styret da det ligger innenfor budsjett på leasing. 

 

Rough klipper 
Pris på ny kr 400 000 + mva. 
Har testet ut en som har gått som demo, og har da fått den til en pris 
av 250 000 + mva. 
 

Sukkevann: 
Siden det er store endringer i tilsiget av vann til Sukkevann, grunnet 
utbyggingen av boligfeltene, har kommunen konkludert med at de vil 
lage en ny kanal som går ut i Fidjekilen.  
De venter på godkjennelse fra vann og ….. før det kan avsettes penger 
til dette, men holder nå et veldig godt øye til utviklingen av 

vannstanden. 
 

Slope på korthullsbanen 
Veldig vanskelig å sette baneverdi. Det har vært et veldig sprik mellom 
høyt Hcp og lavt hcp på forslagene som har vært sett på. Cato har bedt 
John Edgar Nilsen se på det og komme opp med et forslag til formel. 

 

 

 

 

7 Parkering  
Merkes opp på nytt.  

Henvendelse til MH Wirth om vi kan benytte deres parkeringsplass med 
dager det er stor trafikk på banen. 

 

Cato 

8 Premiering 
Klubbmesterskapet – Ønsker mer blest rundt arrangementet. 
Premieutdeling samme dag, hvor en fra styret deltar.  

Forslag til premier. 

Styret 
 
 
 

 
Cato/Cay C 

9 Priser 
Korthullsbanen er ikke pay&play,  
Pris for spill kr 150,- og det må være minst 1 etablert spiller i 

flighten/gruppen. 
Årsavgiften er satt opp med kr 100 og dette er innenfor rammene til 
årsmøtet. 
 
Rangekort kr 1500,- (250 bøtter) 
 
 

Cato 

10 Åpningstider 
Kafe/Proshop 
Man-fre 08.30 – 16.00 
Lør/søn  10.00-16.00 

Klubbkontor fra 08.30-16.00  

 
I sommerperioden utvides åpningstidene 

 

11 Eventuelt 
Rekruttering/junior 

Golfskole i juni/juli man-fre 
Intro til golf – sette opp forslag til program. 
Se om mulighet til å få noen frivillige til å hjelpe til i tillegg til Marius. 
Max 20-25 stk deltagere. 

 
 

Kay C/Harald 

 

   

 


