REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB
Sted

KGK Klubbhus

Dato

16.09.2019 kl 18:00-21:00
Ordinært styremøte

Møte nr.

05-2019

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Johan Svensson
Roger Markussen
Freddy Larsson

X
X
X

Laila Nordlid

X

Frank Nordrum

X
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Johan Svensson

Inviterte

Møtt

Cato Benham

Sak
Agenda
1. Styremedlemmene samles for en halvtimes forberedelse
2. Godkjenning av forrige referat
3. Forhold det jobbes med
a. Fullmakts matrise – dette må utarbeides
b. Det bør lages et års hjul for styrets oppgaver som
godkjennes av styret.
4. Regnskap
5. Nytt fra administrasjonen
6. Rapport på fordelte oppgaver
a. Søknader – Ingrid – hvem kan ta over
b. Turneringsutvalg - Frank
c. Junior gruppen - Roger
d. Bane kontroll – Laila/Freddy
7. Ansettelse av klubbsekretær
8. Eventuelt
a. Idrettsgallaen 2 november i Aquarama
b. Forsikring av styremedlemmer
c. Neste styremøte – 014.10.2019 kl. 18:00
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Styremedlemmenes halvtime
o Styret diskuterte interne styre saker.
o Ingrid Wirsching har trukket seg som
styrerepresentant. Valgkomiteen er orientert.
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Godkjenning av referat fra sist møte
 Referatet ble godkjent
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Forhold det jobbes med
o Fullmakts matrise – det er laget et forslag som diskuteres på
neste styremøte
o Års hjul – forslag et laget og dette må diskuteres i neste
styremøte
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Tidsfrist

Ansvar

14.10.2019

Johan

14.10.2019

Johan
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Regnskap
o Inntekter fra simulatoren har falt. Skyldes til en stor del tidlig
åpning av banen i 2019 og dette har en umiddelbar effekt på
inntektssiden.
o Proshopen ha dårlig inntjening. Dette vil endre noe når utgifter
til premier ta til inntekt. Varelageret har en verdi på ca. 600 000
kr noe som kan henvises til at det i 2019 ble tatt inn mye
dametøy. Det er nå startet salg noe som vil redusere varelageret,
men ikke nødvendigvis fortjenestesiden.
o Sponsor inntekter har økt bra.
o Medlemssiden har hatt en vekst
o Inntekter fra rangen er bra og kunne nok vært enda større
dersom det til enhver tid hadde vært nok baller.
Nytt fra administrasjonen
o Ser på utbedring av driving range. Det er gjort lite de siste 40 år.
Ser på å grave ut på venstre siden og sette opp 13 meter høy
stolper og montere nytt nett slik av vi ikke mister så mange
baller. Vil koste ca 285 KNOK hvor vi forventer 30% i spile midler
og 200 NOK fra kommunen. Dette må tas opp på et
ekstraordinært årsmøte. Del 2 av dette er å sprenge på baksiden
og høyresiden og sette opp nye stolper og nett. Dette begrunnes
med et stort svinn av range baller
o Cato og Marius utarbeider en samarbeidsavtale med Hans Åberg
slik at Marius kan avhjelpes med protjenester i travle tider.
Rapport på fordelte oppgaver
o Søknader –Harald Haraldsen har bekrefte at han tar ansvar for
dette.
o Junior arbeidet – Roger presenterte et opplegg rundt budsjett og
oppfølging av kostnader for junior arbeidet. Dette vil inngår i
klubbens vanlige budsjett og regnskap, men ønskes synliggjort
bedre.
o Turneringsutvalg – Dette ble ikke fulgt opp på dette møte, men
tas opp på neste møte.
o Bane kontroll – Dette ble ikke fulgt opp på dette møte, men tas
opp på neste møte.
Ansettelse av klubbsekretær
o Styret ba daglig leder om å se på organisering av klubben og
klubbens behov og oppgaver ettersom klubben har gått fra å
være en sesong drevet klubb til å drives på helårsbasis. Dette vil
bli gjort i samarbeid mellom Freddy og Cato.
Eventuelt
o Idrettsgallaen holdes i Aquarama 02.11.2019. En del fra styret
skal stille med følge. Dette diskuteres og besluttes på neste
møte.
o Goftinget – Roger stiller fra KGK
o Forsikring for styremedlemmer – diskuteres på neste styremøte
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