Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted
Møte nr.

Klubbhuset
1 - 2014

Styremedlemmer
Sten Pedersen
Anne-Lise Flåt
Oddbjørn Åteigen
Rune Egedal
Else Bjørgum
Svein Arild Enebakken

Dato
Referent
Til stede
X
X
X

27.01.2014
Cato Benham

Inviterte

Til stede

Cato Benham
Marius Andersen

X

X

Sak
Regnskap t.o.m. desember
Styret hadde en gjennomgang av regnskapene som er ajourført frem til og med
desember 2013. Ingen store overraskelser i regnskapet og tallene viser et
overskudd på godt over kr. 100.000,-

Frist / ansvar

Budsjett 2014
Sten presenterte et foreløpig budsjett for 2014 og styret hadde en gjennomgang av
dette. Det aller meste så ok ut og hver enkelt i styre skulle ta en ekstra
gjennomgang frem til neste styremøtet.

Sten

Årsmøte 2014
Årsmøtet er tidligere fastsatt til den 26. februar og dette ble tidlig varslet i form av
medlemsmail til alle medlemmer (mail sendt 13.12.2013). Det ble besluttet at
innkalling også skulle legges ut på klubben nettside.

Alle

3

Infomøte i forkant av Årsmøte
Det vil bli avholdt informasjonsmøte/medlemsmøte i forkant av Årsmøtet 2014. Her
vil det bli informert om sesongen 2014, kortbaneprosjektet m.m.

Cato

4

Status Kortbane
Det ble gitt en kort oppdatering angående kortbaneprosjektet. Det arbeides fortsatt
med en løsning på greenene. Sten og Cato har vært i møte med entreprenør hvor
tilbudene fra to tilbydere ble gjennomgått. Entreprenør, Kaspar Strømme AS bruker
Svein D. Olsnes i sitt arbeid med utbedring av greenene. Dette er bra for klubben og
noe vi setter pris på. Det planlegges en grundig gjennomgang på medlemsmøtet
den 26. februar (Årsmøtet 2014).

Cato

5

Sponsorer 2014
Sponsormarkedet er i år som tidligere et tøft og vanskelig marked. Uavhengig dette
er det inngått en del avtaler og det arbeides videre med mange spennende
samarbeidspartnere. Totalt sett må det vel kunne sies at vi er i rute og håper vi skal
nå våre målsetninger.

Cato
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Strategiplan
Denne er påbegynt og tar etter hvert form. Fortsatt en del arbeid som gjenstår men
styret satser på å ha denne klar til gjennomsyn i løpet av kort tid.

Anne Lise / Else
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Administrasjon / ansatte
Foruten litt ferieavvikling er alle ansatte i full jobb. Det arbeides i flere
sammenhenger og fokus på neste sesong er selvfølgelig sentralt. I tillegg er det blitt
utført en del arbeid både på banen og ved klubbhuset. Det meste av dette dreier seg
om oppgradering av anlegg og fasiliteter.

Cato
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Proshop / sportslig
I forbindelse med møtet 26. februar vil Marius ta en gjennomgang av vareutvalget

Marius

Sak nr.
1

2

Cato/Sten

som tilbys i Proshopen 2014. I tillegg vil han også informere om sportslige forhold
som er nytt av året. Marius klargjør denne presentasjonen.

9

Nytt styremøte
For å klargjøre alle papirer til Årsmøtet 2014, ble det avtalt nytt styremøte allerede
den 3. februar 2014. Møtet flyttet frem til klokken 18.30.

Møtet avsluttet

