
 

 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 

1 Agenda 
1. Forrige referat.  
2. Informasjon fra valgkomiteen 
3. Regnskap. 
4. Info fra årsmøte i golfforbundet. 
5. Info fra møte med Sørlandsklubbene. 
6. Info fra Cato:  

a. Gubbe/dame,  
b. Klubbens medieplan,  
c. spørreundersøkelsen,  

7. Norway Summer Games. 
8. Evt. 

 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

• Ingen kommentarer 

 

3 Informasjon fra valgkomiteen 

• Komiteen består av Mikael Pedersen som formann samt Anne Lise Flåt 
og Guttorm Nilsen. Elisabeth Fiksdalstrand er varamann. 

• Komiteen vil ta kontakt med hvert medlem for å undersøke hvem som 
ønsker å fortsette i styre, spørre litt om styrets arbeid og om nødvendig 
kompetanse er med i styret. 

 

 
 
 
 
 
Valgkomiteen 

4 Regnskap 

• Inntektene er litt høyere enn i 2016, ca 500,000 kr. Inntektene var på 
nesten 5,8 mill kr. Totale utgifter var på 5,120 mill kr. Driftsresultat for 
finans kostnader var på 0,666 mill kr. Etter finanskostnader var 
resultatet 0, 495 mill kr. Det er en del kostnader som enda ikke er 
kommet med, men resultatet er høyere enn i 2016. Det er en god 
økning i pro-shoppen og på simulatoren 
 

 

Sted KGK Klubbhus Dato 13.11.2017 kl 18:00 

 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 08-2017 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Oddbjørn Åteigen x Cato Benham x 

Harald Aabel  Mikael Pedersen delvis 

Freddy Larsson x   

Pia Tellefsen x   

Magnus Gudbergsson x   

Ingrid Wirsching x   

Johan Svensson x   



5 Informasjon fra møtet i golfforbundet 

• Ingrid stilte som representant fra KGK.  

• Bjaavann stilte med 1 representant med stemmerett og 2 observatører. 
Det bør vurderes om KGK også bør gjøre det for å opprettholde kontakt 
nivået mot andre klubber og forbundet.  

• Greenfee overenskomst beholdes med noen mindre justering som ble 
foreslått. 

• Kontingent per medlem fra klubbene økes med 20 kr/medlem.  

• Golftinget anmodet forbundet om å se på sine kostnader ettersom 
flere klubber sliter med økonomien.  

 

 

6 Informasjon fra møte med sørlandsklubbene. 

• Alle klubbene i regionen er fornøyd med 2017 sesongen med unntak av 
Arendal som har hatt store problemer med greenene. 

• Samarbeidet mellom GGK, MGK og KGK fortsetter i 2018 med fritt spill 
på hverandres baner for fullt betalende medlemmer fra 01.05 til 
31.08.2018. 

• Eventuell avtale mellom 9 hulls baner og 18 hulls baner må avtales 
mellom hver klubb individuelt. Alle klubber synes dette virker 
interessant.  

• GKG var veldig fornøyd med leie av Marius som pro og de ønsker å 
videreføre dette. 

• Norsk Seniorgolf – klubbene ble enig om at alle klubber går for 30% 
rabatt på greenfee. 

• Turnerings oppsett må ut så tidlig som mulig for å avstemme dette mot 
de andre sørlandkubbene. 

• Juniorarbeidet er viktig. KGK foreslo å bringe inn en ekstern person til å 
fortelle om hvordan man bør jobbe med juniorene for å bedre arbeidet 
i alle klubber. Det ble vedtatt at KGK skal arrangere dette og kalle inn til 
møtet. 

 

 
 
 
 
 

Cato 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddbjørn 

7 Informasjon fra Cato 

• Gubbe/dame utvalg. Det er en nedgang i deltagelsen på Gubben og 
Damedag. I snitt deltar 40 personer på Gubben og det er stort sett 
«gamle» medlemmer som deltar. Det samme gjelder for Damedag hvor 
det i snitt har vært 20 deltagere. Det er dårligere bane belegg på gubbe 
dagene enn andre dager. På Gubbe-dager er beleggs grad 42% i 
gjennomsnitt. På mandager ellers er den på 50% og torsdager er den 
45%. På Damedagen er dekningsgraden omtrent halvparten av på 
Gubben. Utvalgene bør derfor anmodes til å se på en annen 
turneringsform ettersom man stenger banen 2 dager hver uke. 

• Klubben er begynt å utarbeide en egen medieplan for hvordan klubben 
skal fremstå og hvem som skal utale seg på vegne av klubben og hvem 
som administrerer Facebook sider og hjemme side. 

• Spørreundersøkelsen er besvart av 160 personer. Cato vil purre en 
gang på medlemmene for å få flere til å svare. Undersøkelsen vil bli 
gjennomgått på neste styremøte. 
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Cato 

8 Norway summer games 

• Vi har sagt til Kristiansand kommune at vi deltar også i 2018. 

 
 

 


