Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

KGK Klubbhus

Dato

11.06.2018 kl 18:00-19:30
Ordinært styremøte

Møte nr.

03-2018

Styremedlemmer
Johan Svensson
Harald Aabel
Freddy Larsson

Referent
Møtt
X
X

Johan Svensson

Inviterte

Møtt

Cato Benham

x

Pia Tellefsen
Ingrid Wirsching
Frank Nordrum

1

X

Sak
Agenda
1. Forrige referat
2. Regnskap
3. Orientering/nytt fra administrasjonen
4. Lønnsoppgjør
5. Rapport på fordelte oppgaver
a. Søknader
b. Turneringsutvalg
c. Junior gruppen
d. Bane kontroll
6. Avfallshåndtering
7. Status GPDR
8. Brukt dag
9. Status en klubb to baner
10. Eventuelt
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Godkjenning av referat fra sist møte
 Ingen kommentarer
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Regnskap
 Mai er ikke ferdig. Lite aktivitet på regnskapsfronten. Vi har 874
medlemmer pluss 65 nabomedlemmer fra Bjaavann. De som ikke
betaler innen 01.07.2018 vil da bli fjernet som medlemmer.
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Orientering/nytt fra administrasjonen
 Ansatt nye folk i administrasjonen; det er 3 jenter på 16 år. Dette er
skoleelever som for øyeblikket ikke er så mye tilgjengelig før skolen
slutter. Turnus er satt opp fra kl 10 til kl 17.

Ansvar

Cato

Cato
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Lønnsoppgjør
 Forslag om å øke tilskuddet til OTP med 1% og regulere lønnen med
2%; dvs totalt 3%.
Fordelte oppgaver:
 Ingrid – Søknader – vi er tildelt 12 000 kr fra kommunen i
driftstilskudd for barn og unge.
 Frank – turneringsutvalg. Har fått klage fra damene fordi
dameklassen er fjernet. Det ble enighet om at vi skulle sette opp
egen klasse i Kees Verkerk turneringen.
 Freddy – Juniorer. Var i Larvik og spilte Narvesen Tour. KGK er den
klubben som stiller med flest juniorer og som topper resultatlistene.
 Pia – Bane kontroll -frank har vært på runde et par ganger og det ser
bra ut. Tror ikke det er et stort problem. Lars Langeland har også sagt
seg villig til å ta noen runder – det skal også styret gjøre.

Avfallshåndtering
 Det står en del dunker for restavfall rundt på banen.
 Bør vurdere å starte kildesortering, spesielt av plast. Gjør det med
papp allerede.

GPDR
 Kommer en del fra NGF. Vi må ha et lite system selv i bunnen.
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Status en klubb to baner
 Skal ha første møte på onsdag 13.06.2018 kl 18:30
Johan
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Eventuelt
 Plukking av baller på driving range er et mareritt. Har nå fått Vidar og
Kenneth til å plukke på tirsdag og torsdag, Marius tar onsdag. Frank
tar fredag, lørdag og søndag. Dersom klubben trenger ekstra hjelp
kan de ringe Harald eller Johan. Må ha opplæring.
 Hjemmesiden – Freddy har tilbudt seg og hjelp, men han trenger
opplæring Cato vil kontakte han for å gi han opplæring

Kenneth/Vidar/
Marius/Frank

