Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

KGK Klubbhus

Dato

12.11.2018 kl 18:00-19:30
Ordinært styremøte

Møte nr.

07-2018

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Johan Svensson
Harald Aabel
Freddy Larsson

X
X
X

Ingrid Wirsching

X

Frank Nordrum

X

1

Johan Svensson

Inviterte

Møtt

Cato Benham

Sak
Agenda
1. Forrige referat
2. Regnskap
3. Orientering/nytt fra administrasjonen
a. Informasjon fra golf forum
b. Grasrot andel pris for juniorer
c. Idrettsgalla i Stavanger 05.01.2019
d. Avtale Med Grimstad og Mandal også i 2019
e. Innkalling til møte Golf i Sør
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
a. Idrettsgalla sør
b. Golf i Sør

2

Godkjenning av referat fra sist møte
 Ingen kommentarer til referatet.
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Regnskap
 Ført alt til og med oktober. Synes som om lønn på 138 KNOK ikke var
med i fjor. Omsetningen har gått opp til 6,213 KNOK. LAM midler har
vi ikke fått tildelt enda.
 Simulator inntekter har økt med 60 KNOK. Green fee har også gått
opp med 40 KNOK.
 Strømutgifter har økt med 40 KNOK.
 Medlemmer har gått ned fra 878 til 862. Vi hadde en økning i
nabomedlemskap fra 56 i fjor til 76 i år fra Bjaavann, mens vi hadde
57 fra KGK i fjor og 39 i år. Dette medfører at vi skal ha 41 KNOK fra
Bjaavann. Vi har mistet 49 damemedlemmer fra 2017 til 2018.11.13.
 Resultatet til nå er 689 KNOK mot 438 KNOK i fjor.

X

Ansvar

Ingrid
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Orientering fra administrasjonen
 Var på golf forum i helgen. Mye skryt fra forbundet.
o Trening av voksne er en økt aktivitet i enkelte klubber. En
klubb har organisert dette for spillere med høyt handicap.
Dette har medført at de har fått 150 voksne spillere til å bli i
klubben; spillere som ellers ville vært tapt. Det har vært
resultatet av 21 er utdannet som trener 1. Dette er
organisert om ettermiddagen på tirsdag og torsdag.
o Det er nye regler som er vedtatt og vi må tilpasse våre lokale
regler til dette.
 Idrettsgallaen i Stavanger – venter på invitasjon. Dette gjelder grasrot
andelen vi er tildelt som følge av godt junior arbeide. Et par av våre
junior trenere med følge bør reise. Holdes 5. januar 2019 i Stavanger.
 Vi hadde møte sist uke med Mandal og Grimstad og alle er innstilt på
videre samarbeid med fri spille rett fra mai og ut august. Cato lager
et forslag til avtale som vi sender til de for kommentar.
 Golf i Sør er en møteplass for klubbene på Sørlandet (Mandal,
Utsikten, Sirdal, Hovden, Grimstad, Bjaavann og Arendal) og det er
KGK som arrangerer dette i år. Cato skaffer mailadresser til Johan så
kaller han inn til møte.
Rapport på fordelt oppgaver
 Ingrid – Har ikke fått tilbakemelding fra Geir Torsteinsen om LAM
midler. Vil purre dette opp.
 Frank – Turneringsutvalg har sendt forslag til turneringsprogram til
Bjaavann, men har ikke hørt noe tilbake. Johan kontakter Sally
 Freddy – Junioravdelingen – alt går bra.
 Frank - Banekontroll ingenting å rapportere.
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Investeringer
 Ingenting å rapportere.
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GPDR
 Det er lagt ut et dokument på Hjemmesiden under «Banen» som alle
må lese igjennom.
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Status en klubb 2 baner
 Johan gikk igjennom orientering fra Skype møte med Sola golf klubb.
Sola rapporterte at det har gått bra og at de negative holdninger er
stilnet.
 Den største utfordringen er kulturforskjeller mellom klubbene. De
regner at det kan ta 3 til 5 år før dette er tilpasset seg for hele
klubben.
 Sola hevdet at hovedgrunnen til sammenslåingen var at i 2016 og
2017 hadde regnet så mye at Sola Golfbanen var nesten ikke spillbar
og de måtte kunne tilby medlemmene en annen bane å spille på. Det
har de nå.
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Eventuelt
 Idrettsgallaen i Sør Amfi i Arendal var veldig bra. Cato, Johan og Frank
stilte.
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