REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB
Sted

KGK Klubbhus

Dato

08.04.2019 kl 18:00-19:30
Ordinært styremøte

Møte nr.

01-2019

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Johan Svensson
Roger Markussen
Freddy Larsson

X
X
X

Laila Nordlid

X

Ingrid Wirsching

X

Frank Nordrum

X

1

Johan Svensson

Inviterte

Møtt

Cato Benham

Sak
Agenda
1. Godkjenning av forrige referat
2. Ansvar som styremedlem
3. Regnskap
4. Orientering/nytt fra administrasjonen
a. Driving range - nett
5. Rapport på fordelte oppgaver
a. Søknader
b. Turneringsutvalg
c. Junior gruppen
d. Bane kontroll
6. Møte golf i sør – Freddy og Roger stiller
a. Sesong start status
b. Status Golf i sør-prosjekt for juniorer
c. Greenfee samarbeid og praksis
d. Sosialt samspill mellom klubbene
e. Oppstart av ny Agder Tour
7. Eventuelt
a. Deltagelse i turneringer
b. Neste styremøte.
c. Vester for banekontroll
d. Hull 8 – nett bak greenen
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Godkjenning av referat fra sist møte
 Ingen kommentarer til referatet.
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Ansvar som styremedlem
 Alle styremedlemmer – gamle som nye bør gå igjennom elæringskurs som Norsk Idrettsforbund har laget for styremedlemmer,
Frank sender linken til alle.
 Alle styremedlemmer skal være lojale utad etter beslutninger i styret
 Vi skal unngå bruk av telefoner i møte.

x

Ansvar

Frank
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Regnskap
 Mye inntekter, lite utgifter. Dette er som tidligere år. Kostnadene
som kommer nå er stort sett faste kostnader.
 Medlemsmassen nå er 850 medlemmer, mot 865 per
31.12.2018.Har 54 nabomedlemmer fra Bjaavann og av våre er
det 34 som er nabomedlemmer på Bjaavann.
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Nytt fra administrasjonen
 Hull 1 pågår – gjøres når entreprenøren har ledig tid.
 Nytt greenområde – skal sprenge knatten denne uken.
 Det er full fart på banene og det er bra.
 Nett på driving range – må ha høyere stolper. Vi kontakte kommunen
for å søke bidrag Problemet er at det er mange som slår over nettet
og bort på tur stien.
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Rapport på fordelte oppgaver
Som tidligere tar styrerepresentanter på seg ansvar for å følge opp gitte
oppgaver:
 Søknader om støtte – Følges opp av Ingrid
 Turneringer – følges opp va Frank
 Junior arbeidet følges opp av Roger. Juniorer fra Bjaavann er
velkomne til å trene med våre juniorer
 Banekontroll – Laila og Freddy lager et oppsett for banekontroll og
fordeler dette på medlemmer og styret.
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Golf i sør
 Møte holdes i Grimstad 11.04. Freddy og Roger stiller. Saksliste
o Sesongstarten
o Juniorarbeidet
o Sosialt samspill
o Greenfee samarbeidet
o Oppstart av ny Agder Tour
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Eventuelt
 Neste styremøte holdes 06.05.2019 kl 18:00
 Styremedlemmer anmodes om å delta på turneringer. Noe de flest
allerede gjør. Dette for å bli kjent med medlemmene.
 Vester til Banekontroll legges i turneringskontoret. Koden til dørlåsen
er fås hos Cato.
 Bør snakke med Kenneth om å sette opp et nett bak hull 8.

