REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB
Sted

KGK Klubbhus

Dato

06.05.2019 kl 18:00-19:30
Ordinært styremøte

Møte nr.

02-2019

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Johan Svensson
Roger Markussen
Freddy Larsson

X
X

Laila Nordlid

X

Ingrid Wirsching

X

Frank Nordrum

X

1

Inviterte

Godkjenning av referat fra sist møte
 Ingen kommentarer til referatet.

3

Ansvar som styremedlem – e-kurs
 Har begynt å gå igjennom kurset

Møtt

Cato Benham

Sak
Agenda
1. Godkjenning av forrige referat
2. Ansvar som styremedlem – e-kurs
3. Regnskap
4. Orientering/nytt fra administrasjonen
5. Rapport på fordelte oppgaver
a. Søknader – Ingrid
b. Turneringsutvalg - Frank
c. Junior gruppen - Roger
d. Bane kontroll – Laila/Freddy
6. Møte golf i sør – Freddy og Roger informerer
7. Tillitsmannsturnering
a. Når?
b. Alle grupper
c. Miljøutvalg har ikke vi, men Bjaavann
8. Eventuelt
a. Videre møter med Bjaavann
b. Neste styremøte - 3. juni kl. 18:00

2

4

Johan Svensson

Regnskap
 Ikke spesielle avvik fra tidligere år.
 878 medlemmer
 Har ca 500 000 kr utestående i ikke betalt kontingent. Påminnelse er
sendt ut.
 Omsetning i proshoppen er bedre enn i fjor som følge av tidligere
åpning i år.

X

Ansvar

Alle

5

6

Nytt fra administrasjon
 Har fakturert sponsorer 420 000 kr.
 Mangler sponsor til hull 1 – jobbes med.
 Hull 1 er ferdig planert og bu skal ferdigstilles på førstkommende
mandag. Gjerde er kommet på plass, men trapp gjenstår og støpes.
Klokken er under ferdigstillelse
Rapport på fordelte oppgaver
 Ingrid - Har kontakt med Harald på søknader om tilskudd.
 Frank – turnering; 69 spilte åpningsturnering.
 Roger – Fullt på junior trening i dag. Var i Kragerø i går. Stilte med 13
stk fra KGK.
 Laila og Freddy – Skal ha møte med Harald Abel vedr. banekontroll.
Jobber med forslag.

6

Møte i Golf i Sør
 Møte ble holdt 11.04.2019. Der stilte 2 fra Grimstad, 2 fra Mandal, 1
fra Arendal og 2 fra oss. Bjaavann og Utsikten møtte ikke.
 Gikk igjennom status for banene.
 Arendal har økt greenfee til 550 kr.
 Prøver å få til en Agder Tour i Grimstad før sommeren. Dersom dette
er vellykket vil Mandal arrangere en ny runde til høsten.

7

Tillitsmannsturnering
 Vi arrangerer tillittsmannsturnering 16. august og vi begynner kl
17:00. Frank utarbeider invitasjon.

8

Eventuelt
 Har fått henvendelse fra Sally Hoff fra Bjaavann om å fortsette
samtalene om sammenslåing. Styret besluttet at vi ikke fortsette
samtalene ettersom vi ikke har fått det vi har etterspurt. Johan svarer
på mailen
 Merking av banen
Det ble enig het om at vi skal sette opp skilt somviser hvor lang tid du
skal ha brukt etter hull 3 og 6.
Det ble enighet om å sette opp et skilt ved/i tur løypa om at det kafe
på golfklubben.
 Åpningstider i kafeen
Det ble besluttet i juni, juli og august skal ha åpningstider som følger:
o Mandag og torsdag fra 09:00 til 20:00
o Lørdag og søndag fra 09:00 til 18:00
Med hensyn til matservering så har Cato avtalt å møte Slakter Frivold
på KIWI Søm for å se om det kan finnes noen gode alternativer.
 Neste styremøte holdes 17.06 kl 18::00 til 19:30 for å få en
regnskapsgjennomgang.
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