
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

 Agenda 
1. Konstituering 

 Registrering av det nye styret 
 Frekvens på styremøter 
 Presentasjon av styremedlemmer 
 Orientering om styrearbeid 

2. Fordeling av oppgaver mellom styremedlemmer 
3. Regnskap 
4. Nytt fra administrasjonen 
5. Fastsettelse av neste styremøte  
6. Eventuelt. 

 

  

1 Registrering av det nye styret 
 Registrering er sendt inn og alle har signert 

Frekvens på styremøter 
 3. mandag hver måned (2. mandag i desember) 

Orientering om styrearbeid 
 Vi er et kollegium.   
 Vi er lojale mot vedtak 
 Vi har taushetsplikt overfor sensitiv informasjon  
 Styrelederkurs.  Frank sender ut link for påmelding. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Frank 

 
 
 
 
 
 
 

snarest 

2 Fordeling av oppgaver mellom styremedlemmer 
 
Turneringsutvalg: Frank 
Juniorgruppa: Roger (konkurranser og elitesatsing) 
                          Frode (yngre junior) 
Banekontroll: Frank 
Søknader:  Laila  (kontakt mot Harald i Paulen) 
Dugnad: Cato vurderer behov 
Media/nettside:  Kan vi finne en med tilstrekkelig kunnskap og 
interesse? 

  

Sted KGK klubbhus Dato Mandag 21.09.2020 kl 18:00- 19:30 
 
Konstituerende styremøte 
 

Møte nr. 1-2020 Referent Dag Danielsen 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Dag B. Danielsen X Cato Benham X 

Laila Nordlid X   
Roger Markussen X   
Didrik Åstveit X   

Frode Mangnussen X   

Frank Nordrum X   

Terje Lilletvedt X   



3 Regnskap pr 30.09.2020 
Greie tall 
Kostnader som fjoråret 
Økte inntekter, nye medlemmer 
Høyere overskudd enn budsjettert. 
 
Tatt til etteretning 

  
 
 
 
 
 
 

 
4 Nytt fra administrasjonen 

 Avtale med kommunen vedr. tursti/sikringsnett på totalt 
kr 470.000,- 

 Festekontrakten er forlenget til 45 år fra 1.1.21. 
 Avtale med grunneier om veirett for kommunen. 
 Vår avtale om forkjøpsrett er vurdert og vil være holdbar 

også ved overtakelse ved arv. 
 Styreleder gis fullmakt til å signere avtalene med 

kommune og grunneier. 
 Sikringsarbeidet kan påbegynnes. 
 Driftsbygget.  Nye reviderte tilbud er innhentet.  Ingen 

endringer i pris. 
 Det etableres et byggeutvalg.  Fra styret møter Terje.  

Cato regner med at Mogens Pedersen kan være med. 
 Arbeidet med ferdigstillelse av kontrakter startes. 
 Medlemstall pr. i dag : 1278 
 To i styret som kan signere regninger: Dag og Laila 
 Skal vi starte simulatorene?  Ja, men vi må forholde oss 

til gjeldende smittevernregler.  Maks 3 spillere pr. 
flight/6 spillere totalt i rommet, bruke egne 
skumgummipegger. Cato lager et sett med anbefalinger. 

 

  
 
 
 
 
 
 
Dag 

 
 

 
 
 
 
 
Snarest 

5 Neste styremøte fastsatt til mandag 19. oktober kl. 18.00  
 
 
 

 

6 Eventuelt 
Klubbens verdier og visjoner tas opp på neste årsmøte (skulle 
vært oppe på årets årsmøte.  Laila sender de til styrets 
medlemmer. 
 

 
 

Laila 

 
 

Snarest 

    

 


