KRISTIANSAND GOLFKLUBB
Februar 2019
Årsmøtet
Dato for Årsmøtet er satt til 21. mars 2019 og frem til dette skal mye på plass. Det skal blant annet velges noen nye personer i til
styret i klubben og har tips eller forslag er det bare å ta kontakt med Mikael Pedersen i Valgkomiteen. Han setter stor pris på innspill
fra våre medlemmer og du treffer man på telefon 990 90066. Om det er andre utvalg du har lyst å engasjere deg i er det selvfølgelig
bare å ta kontakt med utvalgene. Du finner kontaktinformasjon på vår utvalgsliste.
Nytt Nærspillsområde
I flere år har vi hatt lyst til å forbedre nærspillsområdet / putting greenen vår og nå kan det se ut til at vi kan klare dette. Etter en god
dialog med grunneier har vi nå fått lov til å ta i bruk området som ligge på venstre side av greenen på hull 9 når du går mot driving
rangen. Dette området er på noe over 1000 m2 og egner seg perfekt til formålet. I løpet av vinteren har vi gjort en del planlegging
samt søkt om spillemidler. Det vil på årsmøtet i mars bli mer utfyllende informasjon om dette og tatt en avgjørelse på igangsetting av
arbeidet.
Renovering av utslaget på hull 1
Det har i flere år vært planlagt å fikse opp litt på banens første utslag. Vi er nå godt i gang med dette og håper at alt skal stå ferdig til
sesongstart. Det ser veldig lovende ut og vi har fått med oss et par sponsorer som bidrar meget positivt til denne jobben. Frem til i
dag har området rundt utslaget sett litt «rotete» ut og kanskje ikke vært så fint. Vi håper dette skal bli mye bedre og gleder oss til
sesongåpning med nytt utslagsområde.
ProShopen
Våre leverandører er tidlig ute med varer og det er allerede kommet mye nytt og spennende i ProShopen. Kristiansand Golfklubb har
etter simulatorene ble installert åpent hele året, også ProShopen. Så har du lyst til å ta en titt på hva som er kommet er det bare å ta
turen innom.
Nye Samarbeidspartnere (sponsorer)
Igjen er det veldig hyggelig å kunne informere om at det lokale næringslivet velger oss her på Kristiansand Golfklubb. Flere har
videreført eksisterende avtaler og flere nye er tilkommet. I forbindelse med oppgraderingen på hull 1 har igjen Marnar Bruk stilt opp
og alt av treverket som skal opp her er den samme Royal Impregneringen ellers er brukt på klubben. Vi planlegger en steinmur både
ved utslaget og der hvor benken står, her har vi fått veldig god støtte fra Ribe Betong AS. Ellers kan vi nevne Håndverkeren som
viderefører samarbeidet, Slakter Frivold AS kommer inn som ny, Color Line viderefører avtale samt utvider med spillemidler fra casino
driften, MotorForum AS kommer inn som annonsør på hull 8 og ElektroTema Agder AS fornyer avtalen. Det rettes en stor takk til både
nye og gamle Samarbeidspartnere, dette er viktig for klubben.
Nye golfregler fra 1. januar 2019
Igjen minner vi om at det er nye regler fra 2019. Du finner masse informasjon om dette på Norges Golfforbund sine sider (og andre
plasser) så lurt å lese seg litt opp før vi begynner å svinge køllene om ikke så veldig lenge.
Golfsimulatorene
Det er full fart på simulatorene og vi har nå også fått skiftet ut til nye lerreter. Vi er på vei mot en ny sesong og simulatorene er et
glimrende alternativ for både trening og spill. Er du en av de som ennå ikke har kommet i gang på simulatoren er det bare å hive seg
rundt. Føler du at du trenger hjelp er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss, vi er på jobb hver dag fra kl. 10:00 – 17:00 hver dag
(ikke i helgene).
Kontingent 2019
Som sikkert de fleste har fått med seg så er årets kontingent nå sendt ut. Det ble i år en liten økning, men ikke veldig mye mer en
prisindeksen det siste året. Ønsker du en full oversikt over de forskjellige prisene finner du det på klubbens nettside.

