
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Godkjenning av forrige referat  

2. Ansvar som styremedlem – e-kurs  
a. Fullmakts matrise – dette må utarbeides 
b. Det bør lages et års hjul for styrets oppgaver som 

godkjennes av styret. 
c. Det lages forslag til Visjon og verdier for KGK som 

diskuteres i styret 
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. Tillits/utvalgsmannsturnering 16.08.2019 

7. Lønnsforhandlinger per 01.04.2019  

8. Besøk fra NGF sitt styre fredag 30.08.2019 

9. Ansettelse av klubbsekretær 

10. Eventuelt 

a. Neste styremøte – 26.08 og 09. september kl. 18:00 

 

  

3 Godkjenning av referat fra sist møte 

 Referatet ble godkjent 
 

  

4 Ansvar som styremedlem – e-kurs 

 Fullmakts matrise – dette må utarbeides 

 Det bør lages et års hjul for styrets oppgaver som godkjennes av 
styret. 

 Det er laget forslag til Visjon og verdier for KGK som ble diskutert 
i styret. Laila presenterte sitt forslag: 

o Visjon – En fremragende Golfklubb 

 
16.09.2019 

 
12.08.2019 

 
 
 

 
Johan 

 
Johan 

 
Laila 

 

Sted KGK Klubbhus Dato 12.08.2019 kl 18:00-19:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 04-2019 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Roger Markussen X   

Freddy Larsson    

Laila Nordlid X   

Ingrid Wirsching X   

Frank Nordrum X   



o Verdier: 
 Er inkluderende 
 Snakke til hverandre ikke om hverandre 
 Fremsnakke klubben 

o Styret går inn for dette, men vil sjekke om dette er en 
årsmøte eller styre sak. 

 
 

 
 
 
 
 
 

20.08.2019 

 
 
 
 
 
 

Johan 

5 
 
 
 
 
 
 

Regnskap 
 Er klart og vil bli sendt rundt til styret. 
 Det er flere medlemmer enn ved nytt år. Nabomedlemskap det 

er 70 fra Bjaavann som er nabo medlemmer i KGK og 50 fra KGK 
som er nabo medlemmer hos Bjaavann. 

 
13.08.2019 

 
Cato 
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Nytt fra administrasjon 
 Ingenting å rapportere. 
 Klokken på hull 1 er montert. Den ble flott. 

 

  
 

  

7 Fordelte oppgaver 
 Søknader – Ingrid – Ingen søknader før i september. 
 Turneringsutvalg – Frank – Tillitsmann turnering holdes 16.08 kl 

18:00 med servering etter turneringen. Kristiansands 
mesterskaps turneringen ble avlyst pga værvarsel. Prøver å 
arrangere dette senere i høst. 

 Juniorer – Roger – Lager en presentasjon til neste styremøte som 
gjelder oversendte dokumenter. 

 Banekontroll – Laila – Vanskelig å få organisert dette. Tas opp på 
årsmøte for å prøve å få frivillige til å gjennomføre dette. 

o Har snakket med spillere til å holde utslagstider for å 
unngå at man går i rygg på hverandre. 

o Bør sette opp et skilt som gir beskjed om dette på hull 1. 
 

  

8 Tillitsmann/utvalgsturnering 

 Skal holdes på KGK 16.08.2019 med servering i klubbhuset etter 
turneringen. Utslag kl 18:00. Frank setter opp flighter. 

 
 

16.08.2019 

 
 

Frank 
 

9 Lønnsforhandlinger 

 Det er gjennomført en lønnsregulering på 3,2% som er i tråd med 
hva som er gitt i samfunnet. Kenneth får et tillegg ettersom han 
overtok etter Arne da han sluttet. Dette ble vedtatt i fjor. 
 

 
 

 
 

10 Besøk fra NGF 

 Har fått mail fra NGF om at de ønsker å besøke KGK 30.08.2019. 
De har sendt en mail rundt hvordan de ser for seg opplegget. 
Cato bekrefter dette overfor NGF. KGK må lage et program for 
sin del og fordele oppgavene.  

 Må etter dette sikre at det lages gode presentasjon som kvalitet 
sikres av styret 

 

 
 

26.08.2019 

 
 

Cato 



11 Ansettelse av klubbsekretær 
 Det arbeides med annonsen. Ansettelsen må inn i budsjettet og 

godkjennes av årsmøte før det annonseres. 
 

 
16.09.2019 

 
Cato 

12 Eventuelt 
 Neste styremøte holdes 16.09.2019 fra kl 18:00 til 20:30 
 Trenger flere rangeballer. Må få en sponsor å kjøpe 20 000 

baller. 
o Må gjennomføre en dugnad med juniorer ettersom det 

stadig er tomt. 
o Det er 2 personer om betales for å plukke rangeballer 

hver dag. 
o Ta opp på årsmøte at det arrangeres 4 dugnader per år 

for å plukke rangeballer. 
 

  

 


