Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

KGK Klubbhus

Dato

10.09.2018 kl 18:00-20:00
Ordinært styremøte

Møte nr.

05-2018

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Johan Svensson
Harald Aabel
Freddy Larsson

X
X
X

Johan Svensson

Inviterte

Møtt

Cato Benham

X

Ingrid Wirsching
Frank Nordrum

1

X

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. Sponsor reiser med klubben; dekning av lønn for ansatte
9. Eventuelt
a. Idrettsgalla sør 3.11.2018 kl 17:00 til 24:00
b. Ekstra ordinært Idrettskretsting 01.12.2018
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Godkjenning av referat fra sist møte
 Ingen kommentarer til referatet.
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Regnskap
 Regnskapet ble ikke ferdig, men det ser ut til å være på linje med i
fjor.
 Vareopptelling ble gjort sist helg og resultatet er snart klart.
 Gavekort som ikke brukes innen 31.12.2018 annulleres. Det legges ut
informasjon om dette på nettsiden.
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Orientering/nytt fra administrasjonen
 Det er mye å gjøre på banen.

Ansvar
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Simulatoren rustes opp for nye sesong ved at det gjøres rent og det
skiftes matter.
Nytt verksted legges foreløpig på is. Grovarbeid, oppsamlingstanker
og infrastruktur er kostbart.

Fordelte oppgaver:
 Ingrid – Søknader
o Søknad om LAM midler er sendt.
 Frank – turneringsutvalg.
o Håndverkeren gikk sist helg som planlagt. Det var 22
deltakere og man gikk 18 hull.
o «Order of Merit» deles ut til vinnerne av dame og herre
klassene. Det skal nå lages klare premisser for dette
opplegget. Cato lager et forslag til endringer i «Order of
Merit» hvor dame og herre klassene slås sammen. Det settes
av et styremøte til å diskutere igjennom dette når Cato har
utarbeidet sitt forslag.
 Freddy – Juniorer
o Vi har 75 aktive juniorer.
o Det var mange med på turen til Danmark.
o Det er et ønske om å få utdannet 3 trenere som delta med
junior treningene. Det koster ca 10000 kr for å utdanne en
trener. Må komme tilbake til dette.
o Det er et ønske om at det settes opp en informasjonsskjerm.
Den kan settes inne i klubbhuset slik at den kan leses fra
utsiden.
o Det er også kommet et ønske om at det settes opp sittebenk
ved driving rangen.
 Bane kontroll – Frank
o Det har ikke vært holdt noen banekontroll siden sist møte.
Investeringer
 Vei opp mellom hull 8 og 9 sikres når været tillater det

7

GPDR
 Kan sende mail til medlemmene
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Status en klubb to baner
 Gikk igjennom status fra møtene med Bjaavann. Neste møte er
24.09.2018
 Frank erstatter Freddy i møtene med Bjaavann.
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Cato

Kenneth

Johan

Sponsor reiser med klubben
 Sponsor reiser med klubben skal gå igjennom klubben ettersom
klubben dekker lønn når reisene gjennomføres.
 Din Reisepartner ta slike reiser opp med klubben.

Cato

Eventuelt
 Det arbeides med ny nettside for klubben som skal være en veldig
oppdatert side

Cato




Else har tilbudt seg og hjelpe med å oppdatere siden.
Idresttsgallaen skal i år holdes i Sør Amfi i Arendal. Det ble besluttet
at styrets medlemmer kan dersom det passer melde seg på dette
arrangementet. Påmelding gjøres via Cato.

o

Cato

