
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Styremedlemmene samles for en halvtimes forberedelse 

2. Godkjenning av forrige referat  

3. Regnskap 

4. Nytt fra administrasjonen  

5. Årsmøtet 

a. Møteleder forårsmøtet 

b. Årsrapport for 2019 

6. Oppgjør Nabomedlemskap 

7. Samarbeid med andre klubber 

8. Nytt verkstedsbygg 

9. Forhold det jobbes med 

a. Fullmakts matrise – gjennomgang av forslag 

b. Årshjul – gjennomgang av forslag 

10. Rapport på fordelte oppgaver 

a. Søknader 

b. Turneringsutvalg - Frank 

c. Junior gruppen – Roger 

11. Eventuelt 

a. Sportslig utvalg 

 

  

2 Godkjenning av referat 
Referatet fra sist møte ble godkjent. 

 

  

3 Regnskap 

 Regnskapet for 2019 er ferdig og det viser en totalomsetning på   
kr. 7 293 017,-. Driftskostnadene utgjør kr. 6 606 657 og før 
avskrivinger er resultatet kr. 516 194,-. Avskrivninger utgjør ca 
60 000 kr. I dette er det kommet et tilskudd på 100 000 kr for 
Casino driften på Color Line noe vi er informert om at vi også får I 
2020. VI har mistet 85 medlemmer siden nyttår noe vi bl. a. 
tilskriver forholdet rundt naboavtalen med Bjaavann. 

  
 

Cato 

Sted KGK klubbhus Dato 13.02.2020 kl 18:00- 20:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 10-2019 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Roger Markussen X   

Freddy Larsson X   

Laila Nordlid X   

Frank Nordrum X   



 Simulator inntektene har gått ned noe som i stor grad synes å 
skyldes bruk av rabatthefter. Proshopen har fått økt inntektene 
med 172 000 kr.  
 

4 Nytt fra administrasjonen 

 Sliter litt med prosjektorene til simulatorene. Har returnert 
begge vi kjøpte I høst som reklamasjon. Venter på å få de i retur. 

 Kees Verkerk fondet utgjør 66 000 kr. Vi ser for oss å dele ut 6 
gavekort til de 6 eldste juniorene I klubben. 
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5 Årsmøtet 

 Årsmøtet holdes 26 mars. Vi begynner med et informasjonsmøte 
før selve årsmøtet. 

 Sten Pedersen har sagt ja til å lede årsmøtet 

 Årsrapporten er under utarbeidelse. Klar I løpet av 14 dager. 
 

 
24.02.2020 
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6 Oppgjør Nabomedlemskap 

 Bjaavann har svart oss med en e-post hvor det kommer opp en 
masse forhold som vi trodde vi var ferdig med i høst da vi hadde 
et møte med Bjaavann ved Knut Notland og Tor Johannessen 
hvor det var full enighet om oppgjøret rundt 
Nabomedlemskapet. Dette inkluderte også en differanse fra 
tidligere år. Styret velger å ikke forfølge denne mailen. 

 KGK ønsket å videreføre avtalen og samarbeidet med 
Nabomedlemskap og inviterte i høst Bjaavann til et møte 
angående dette. De takket nei til dette da det allerede var 
besluttet å avvikle Nabomedlemskapet. 

 

  

7 Nytt verkstedbygg 

 Budsjettene og plantegninger ble gjennomgått og styret vil legge 
saken frem på kommende årsmøte. Alt av budsjetter, tegninger, 
etc. vil bli informert om i eget vedlegg i Årsmeldingen som 
publiseres før årsmøtet. 

  

8 Punkt 9 og 10 utgikk    

8 Eventuelt 

 Sportslig utvalg. 
Det er etablert et sportslig utvalg bestående av Roger Markussen 
(leder), Marius Andersen, Hans Åberg, Stein Inge Klippen og Per Kåre 
Selle. Primæroppgaven til utvalget skal være å ivareta klubbens 
sportsfaglige aktiviteter og utvikling. 

  

 


