
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Styremedlemmene samles for en halvtimes forberedelse 

a. Formann i valgkomiteen kommer 

2. Godkjenning av forrige referat  

3. Regnskap 

a. Omsetning og fortjeneste i proshop 

b. Omsetning og fortjeneste i simulator 

c. Nabo medlemskap Bjaavann 

i. Bjaavann spillere som har nabomedlemskap 

ii. Forslag til oppgjør på utestående mellom 

klubbene 

4. Nytt fra administrasjonen  

5. Forhold det jobbes med 
a. Fullmakts matrise – gjennomgang av forslag 
b. Års hjul – gjennomgang av forslag 

6. Rapport på fordelte oppgaver 

a. Søknader 

b. Turneringsutvalg - Frank 

c. Junior gruppen - Roger 

7. Ansettelse av klubbsekretær 

8. Eventuelt 

a. Idrettsgallaen 2 november i Aquarama  

b. Forsikring av styremedlemmer 

c. Golftinget 

d. Trenerkurs 

e. Informasjonsmøte for idrettsklubber 12.11.2019 

f. Neste styremøte 11.11.2019 kl. 18:00 

 

  

2 Styremedlemmenes halvtime 

• Samtale mellom styremedlemmer. 

• Gikk igjennom valg med formann i valg komiteen. Årsmøte 
holdes i mars. 

  

Sted KGK Klubbhus Dato 11.11.2019 kl 18:30- 20:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 07-2019 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Roger Markussen  Mikael Pedersen (delvis) X 

Freddy Larsson X   

Laila Nordlid    

Frank Nordrum X   



3 Godkjenning av referat fra sist møte 

• Referatet ble godkjent 

  

4 Regnskap 

• Ikke ferdig ført – blir sendt direkte til styret. 

• Den 5. mva perioden kjøres nå og brukes som grunnlag for 
søknad om mva kompensasjon. 

• Det er levert tilbake varer for 70 000 kr til leverandører. 
Varelager ble ikke telt som planlagt per slutten av oktober. 

• Det er solgt brukt utstyr for 62 000 kr. 

• Det mangler 100 000 kr i omsetning på simulatoren. Ser ut til at 
vi kan miste 2,5 måneder med inntekter I 2019 som følge av tidlig 
åpning av banen I vår samt lang åpning I høst.  

• Årsresultatet for 2019 forventes til å bli rundt 400 000 kr. 
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5 Nytt fra administrasjonen 
Arbeider med forskjellig prosjekter. 

• Har jobbet videre med oppgradering av driving range noe som 
bl.a. medfører en forlengelse på ca. 30 meter, nytt nett i bakkant 
og på begge sider. Målet er å øke sikkerheten både mot turstien 
og hull 9. I tillegg bør driving rangen dreneres på nytt slik at den 
ikke blir så fuktig når det regner. Det planlegges å søke om 
spillemidler til jobben og i løpet av den nærmeste tiden vil vi få 
litt mer oversikt over hva den netto kostnaden for klubben vil bli.  

•  Ser på nye gressutslag på hull 6, 3, 5 og 8. Har fått 2 sponsorer 
som er med på å dekke deler av dette. 

• Jobber videre med nytt driftsbygget og det foreslås å legge frem 
prosjektet på kommende årsmøte. 

• Har betalt Bjaavann for Nabomedlemskapene i 2019. Det er av 
begge klubbene gjort en feiltolkning av utregningen for 2017 og 
2018. Vi prøver å finne en minnelig løsning på dette slik at begge 
parter blir fornøyd. 

• Vil se på statistikken ifm Nabomedlemskap og oversende dette til 
Bjaavann. 

• Det er en lekkasje I taket klubbhuset ettersom noen takstein er 
sprukket. Snakker med Frikstad Bygg AS for å få en pris utbedring 
av dette. 

• Det er laget nytt og forbedret kølle verksted i den gamle 
kølleboden mot korthulls banen. 
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6 Forhold det jobbes med 

• Fullmakts matrise – utettes til neste møte 

• Års hjul – utsettes til neste møte 
 

  

7 Rapport på fordelte oppgaver 

• Søknader – Harald Haraldsen har påtatt seg denne oppgave.  

• Det er offentliggjort at kommunen dekker støtte til private 

idrettslag. Søknadsfrist er 17.11.2019. 

• Turneringsutvalg – neste møte er i desember. 

• Juniorer – ikke noe å rapportere 
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8 Ansettelse av klubbsekretær og protjenester 

• Daglig leder og Freddy ser 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 er pågående og legges 
frem på neste styremøte. Roger tas med i diskusjonen 

•  

 
 

09.12.2019 

 
 

Cato/Freddy 

9 Eventuelt 

• Idrettsgallaen ble avholdt I Aquarama 02.11.2019 

• Forsikring av styremedlemmer – utsettes til neste møte 

• Golftinget – KGK hadde ingen som kunne stille som følge av sykdom 

• Trenerkurs – Frank følger dette opp med Helge P. 

• Gubbeutvalget 
o Foreslår ny sikring av hull 2 – ny bjelle vil bli montert midt i 

fairway som på hull 4. 
o Betaling online må vurderes. 
o For informasjon kan man bruke Facebook siden til utvalget. 
o Ønsker å få satt opp bokser med utstyr for måling av utslag 

og nærmest pinnen på aktuelle utslag. 
o  Må se på ny løsning på skriveren i turneringskontoret. 

• Neste styremøte – holdes på Håndverkeren 09.12.2019 kl 18:00. Cato 
sjekker at det passer. 
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