
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 

1 Agenda 
1. Forrige referat  
2. Regnskap 
3. Orientering/nytt fra administrasjonen 
4. Rapport på fordelte oppgaver  

a. Søknader 
b. Turneringsutvalg – Frank orienterer 
c. Junior gruppen – Helge og Harald informerer 
d. Bane kontroll 

5. Investeringer 
6. Status GPDR 
7. Status en klubb to baner  
8. Eventuelt 

a. Idrettsgalla sør 3.11.2018 kl 17:00 til 24:00 
 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

 Ingen kommentarer til referatet. 

 

3 Regnskap 

 Har resultatet til og med august. Som forventet. 

 Det er 841 medlemmer pluss 10 som Marius har ansvaret for. 

 Har salg i proshoppen. 

 Må gå igjennom vareopptellingen med Marius 
 

 

4 Orientering/nytt fra administrasjonen 

 Hjemmesiden er blitt flott. Synes ikke å fungere fra mobiltelefon. Må 
undersøkes. 

 Det er en del på banen som burde vært gjort og som kommer opp år 
etter år. Det er ikke rom for å gjøre dette innenfor dagens budsjett så 
man må finne andre finansieringsformer som opptak av lån, økning 
av medlemskontingenten med inntil 500 kr/år.  

 
Cato 

 
 

Cato 

Sted KGK Klubbhus Dato 08.10.2018 kl 18:00-20:00 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 06-2018 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Harald Aabel X Helge Pettersen X (delvis) 

Freddy Larsson X   

Ingrid Wirsching    

Frank Nordrum X   



5 Fordelte oppgaver: 

 Ingrid – Søknader   
o Avventer svar på LAM søknad 

 Frank – turneringsutvalg 
o I år deltok ca 400 påmeldte på turneringer eksklusive 

gubben. 
o Har laget et utkast til turneringsprogram som må bearbeides 

videre og prøve å samkjøre dette med Bjaavann for å prøve å 
unngå å stenge begge baner samtidig. 

o Må satse på å ha dette klart før nyttår. Tar dette opp i neste 
styremøte. 

 Freddy – Juniorer 
o Helge Pettersen stilte på møte. Han gikk igjennom resultatet 

fra et møte med andre klubber. 
o 14 klubber er med i samarbeidet om satsing på juniorer.  
o Fra handikap 36 til 26 er det mange som faller fra.  
o Alle klubber hadde vekst i juniorer. 
o KGK synes å være en foregangsklubb med alt i en klubb; 

daglig leder, pro, greenkeeper og banemannskap i samme 
klubb. 

o Må sørge for å ha alle planer klar så tidlig som mulig, helst 
før nyttår i år. Må lage en plan med mål for klubben som 
besluttes av klubben og styret. 

o Hasse fungerer ikke helt i henhold til avtalen. På banen er ha 
en resurs. Må få han inn i et annet spor. Cato snakker med 
han. 

o Sportslig utvalg må være aktivt og oppgaver må deles opp på 
voksne. Må peke ut ansvarlige voksne for opplæring i: 

 Putting 
 Pitching 
 Bunkerspill 

 Bane kontroll – Frank - ingenting å rapportere. 
 

 
 

Ingrid 
 
 

Frank 
 
 
 
 
 
 
 

Freddy 

6 Investeringer  

 Vei opp mellom hull 8 og 9 er blitt bra. 

 Clutchen på traktoren er gått i stykker og må skiftes. Har fått en pris 
på 50000 kr fra Felleskjøpet. Blir gjort i november. 

 

 
 

Cato 

7 GPDR 

 Kan sende medlemsmail. Medlemmer som ikke ønsker å motta slike 
mailer må gi beskjed til klubben. 

  

 

8 Status en klubb to baner 

 Venter på tilbakemelding fra Jakob Kallevik 
 
 

 
Johan 

9 Eventuelt 

 Idrettsgalla sør 3.11.2018 – Cato har meldt på Johan og Frank med 
følge. Har ikke mottatt bekreftelse. Cato følger opp. 

 

 
 

Cato 
 

 

 


