Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

KGK Klubbhus

Dato

14.05.2018 kl 18:00-19:30
Ordinært styremøte

Møte nr.

02-2018

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Johan Svensson
Harald Aabel
Freddy Larsson

x

Johan Svensson

Inviterte

Møtt

Cato Benham

x

x

Pia Tellefsen
Ingrid Wirsching

x

Frank Nordrum

x

1

Sak
Agenda
1. Forrige referat
2. Regnskap
3. Orientering/nytt fra administrasjonen
4. Rapport på fordelte oppgaver
a. Søknader
b. Turneringsutvalg
c. Junior gruppen
d. Banekontroll
5. Status avtale med Hans Åberg
6. Status GPDR
7. Norsk senior golf
8. Avtale med Mosvold Drift
9. Status en klubb to baner
10. Eventuelt
a. Golf Box
b. Utslag på hovedbanen
c. Green på korthulls banen
d. Hjemmesiden til Klubben
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Godkjenning av referat fra sist møte
 Ingen kommentarer
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Regnskap
 Regnskapet er som forventet så tidlig i sesongen. Det er mange
regninger som følge av kjøp til proshoppen.
 Maskinparken holder seg bra. Den er jo relativt ny.
 Har fått noen innmeldinger fra Bjaavann.

Ansvar

Cato
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Orientering fra administrasjonen
 Sommer vikarer er stort dett på plass
 Marius har veldig mye å gjøre. Mange kurs.
 Har måtte redusere litt i utlån mot Grimstad.
 Studentgreenfee er satt til 200 kr.
 Dameklasse og herreklasse er slått sammen under turneringer. Det er
to handicap klasser; fra 0-18 og fra 18 til 36. Vi vil prøve dette året.
Dette er gjennomført på flere andre klubber.
Rapport på fordelt oppgaver:
 Ingrid – søknader- ingenting å berette
 Frank – turneringsutvalg - har sent en mail til alle utvalg om å
informere om tiltak. Har ikke mottatt noen tilbakemelding.
 Freddy – Juniorer – ikke noe nytt. Kan lage et tilbud om kurs og
medlemskap til foreldre. Det var 12-15 stk på tur nettopp.
 Pia -Banekontroll – ingenting å berette
Avtale med Hans Åberg
 Det var et par mindre kommentarer til avtalen. Cato implementerer
disse og signerer avtalen. Da skal dette være på plass,
GDPR
 Golfforbundet er involvert og jobber med saken. Vi tilpasser dette til
vår klubb. Fristen er utsatt fra 25.0 til 01.07.2018.
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Samarbeid med Bjaavann
 Vi skal ha et internt møte 15.05 kl 18:30 på KGK. Deretter er det
planlagt et møte 13.06. Her skal hovedsakelig samarbeidet diskuteres.
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Eventuelt
 Kan grønt utslag (37) legges inn i Golfbox. Cato gjør dette
 Det jobbes med to utslag fra vært hull på banen. Gress tee på hull 3 og
8 er en utfordring. PÅ hulle 4 ser man for seg an runde blir hullet et par
5 hull, på neste blir det et par 4. Ser for seg å lage utslaget helt fremme
til høyre før bakken går ned.
 Greenene på korthulls banen er veldig raske. Skifte til gress er veldig
kostbart og ikke sett på som aktuelt nå.
 Hjemmesiden – Cato har pratet med Tom. Freddy sier han kan gjerne
delta med dette. Kommer ut på fredag. Cato er bortreist fredag
 Freddy ønsker å gjennomføre en vernerunde på fredag. Ta kontakt med
Kenneth
 Sponsor – er i kontakt med Bertel O. Steen for å søke å få sponset en
liten varebil-
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