
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 

1 Agenda 

 Godkjenning av møtereferat fra forrige møte 

 Junior avdelingen: Status, planer, behov.  

 Årets lønnsoppgjør. 

 Klubbens hjemmeside: Innhold og oppdateringer. 

 Økonomi. 

 Eventuelt 
 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

 Ingen kommentarer 

 

3 Junior avdelingen 

 Narvesen Tour i Kragerø - 8 juniorer fra KGK deltok. Skal ha 3 slike 
turneringer i 2017 

 Det er god kontroll på junior arbeidet. Det er litt manglende 
engasjement fra Head Pro i junior arbeidet. Han vil nå delta på 
torsdagstreninger med mindre det ikke er VTG kurs. Må få 
tilbakemelding om når disse holdes. 

 Det skal holdes golf skole ii sommer. 

 I aldersgruppen 9 til 18 er det 25 juniorer som er aktive. Det er 7 
voksne som deltar som trenere. Det er laget en kalender som viser 
hvem som trener når. 

 Det planlegges en junior tour til Danmark i august/september. 

 Må ha mer forutsigbarhet fra klubben. 
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Helge 
Oddbjørn 

Sted KGK Klubbhus Dato 08.05.2017 kl 18:00 
 

Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 05-2017 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Oddbjørn Åteigen x Cato Benham x 

Harald Aabel x Helge Pettersen (om junior avdelingen) x 

Freddy Larsson x   

Pia Tellefsen x   

Magnus Gudbergsson x   

Ingrid Wirsching    

Johan Svensson x   



4 Årets lønnsoppgjør 

 Green keeper slutter etter planen 01.08.2017. Oppgaven skal 
fordeles på de 2 andre. Vi skal prøve å klare oss de som er ansatt, 
men ta inn noen sommervikarer. 

 Lønnsjustering/regulering deles i 2. Den som er årlig lønnsregulering 
gjøres 01.04.2017 og en for nye og utvidete oppgaver som gjøres 
per 01.01 hvert år. 

 Det ble besluttet å gi de ansatte en økning på 2,5% fra 01.04.2017. 
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5 Klubbens hjemmeside 

 Det ble filmet med drone i dag. Hvert hull ble filmet. Filmen må 
redigeres før den legges ut på nettet. 

 Ellers bør vi se på oppsettet på hjemmesiden og se om denne kan 
forbedres med flotte bilder fra banen. 

 Må få en til å ta ansvar for dette. Undersøke med aktuelle 
kandidater. 

  

 
Freddy 
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6 Økonomi 

 Mars er ferdig og Cato jobber med april. Regner med at dette blir 
ferdig denne uke og deretter sendt ut til styret. 

 Det er i dag 865 medlemmer. 
Renovering av klubbhuset er snart ferdig. Total pris kommer på 
180 000 kr. Detter er innenfor budsjett. 
Det jobbes med å skifte takstein. Skarpenes har tilbudt noen som er 
koksgrå. Vi ønsker sorte og det jobbes med å få dette til. 
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7 Eventuelt 

 Container ved hull 1 er fylt opp. 

 Få inn noen våtservietter på toalettet mellom hull 4 og 5. 
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