Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

KGK Klubbhus

Dato

13.08.2018 kl 18:00-20:00
Ordinært styremøte

Møte nr.

04-2018

Styremedlemmer
Johan Svensson
Harald Aabel
Freddy Larsson

Referent
Møtt
X
X

Johan Svensson

Inviterte

Møtt

Cato Benham

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. Bane kontroll
5. Investeringer
6. Status GPDR
7. Status en klubb to baner
8. Eventuelt
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Godkjenning av referat fra sist møte
 Ingen kommentarer til referatet.
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Regnskap
 Sesongen startet dårlig med nesten 2 måneder forsinket oppstart
noe som har medført reduserte inntekter. Medlemsinntektene har
gått litt ned. Vi er nå 811 medlemmer + ca 50 nabomedlemmer. På
samme tid i fjor var det 852 medlemmer.
 Varekjøp i proshoppen har gått opp med ca 80000 kr. Skal ha en vare
opptelling i slutten av august.
 Vi vurdere å øke prisen på baller på driving rangen med 5 kr til 30 kr
fra neste år. Vil bli tatt opp på årsmøtet.
 Resultatet så langt er som forventet.

Ansvar

Cato

4

5

Orientering/nytt fra administrasjonen
 Hat holdt 2 møter med de ansatte og diskutert driften. Blir godt tatt
imot.
 Sommer hjelper har fungert greit. Vil bare ha disse en uke fremover.
Deretter på onsdager.
Fordelte oppgaver:
 Ingrid – Søknader – LAM midler ga 70 000 kr i fjor. Junior arbeidet er
økt. Cato sender info til Ingrid om dette.
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7

8
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Frank – turneringsutvalg. Har gjennomført turneringer:
Klubbemesterskap skal holdes om14 dager. Vil legge ut en artikkel på
nettet om regler knyttet til dette.
Freddy – Juniorer- Summer games ble ganske bra. Det er et ønske om
å sende 2 stk på trener 1 kurs neste år. Må sette av midler i
budsjettet. Juniorer hjelper til med knøtte trening.

Cato

Cato

Cato

Freddy

Pia – Bane kontroll – Frank har vært ute på banen 2 ganger. Ikke
funnet noe ureglementert

Investeringer
 Banemannskapet har meldt behov for en ny green klipper. Dette
utsettes pga investeringstopp i 2018 samt det forhold at vi har for
høye leasingkostnader.
 Styret går inn for å bevilge 15 000 til utbedring av vei mellom hull 8
og 9. Denne legges inn i søknaden til spille midler.
 Nytt driftsbygg vurderes. Dette må inn i søknad om spillemidler.
Budsjettet er ca 4 mill. kr. Vi medføre økning av gjelden. Man har 3 år
fra søknaden er innvilget til å gjennomføre investeringen. Må
presenteres i møte med medlemmene.

Cato

GPDR
 Ikke mottatt mer fra NGF. Vil gå igjennom dette.

Cato

Status en klubb to baner
 Hadde et innledende møte med Bjaavann og det ble satt ned en del
arbeidsgrupper. Skal ha et møte på torsdag.

Johan

Eventuelt
 Pia har meddelt at hun vil trekke seg som styremedlem ettersom hun
er 100% sykemeldt og er gravid.
 Bjaavann har invitert til en felles turnering mandag 3 september kl
17:30. KGK vil gi beskjed til Bjaavann Golfklubb og informere om at
KGK vil dekke kostnaden for sine medlemmer ettersom de gjør mye
for klubben og får ikke noen form for kompensasjon.
 Lag NM – har et en kostnad på 21000, mens budsjettet er på 15000
kr. Bør lage et oppsett om deltagelse som må baseres på
kvalifisering. Følgendelag stiller:

Kenneth/Vidar/
Marius/Frank

o
o
o
o
o
o

Elite
Senior menn
Senior damer
Junior gutt
Junior damer
Individuell NM

