REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB
Sted

KGK Klubbhus

Dato

04.03.2019 kl 18:00-19:30
Ordinært styremøte

Møte nr.

11-2018

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Johan Svensson
Harald Aabel
Freddy Larsson

X

Ingrid Wirsching

X

Frank Nordrum

X

1

Johan Svensson

Inviterte

Møtt

Cato Benham

X

X

Sak
Agenda
1. Godkjenning av forrige referat
2. Regnskap
3. Budsjett 2019
4. Årsmøte
a. Status årsrapport
b. Styrets forslag til valgkomite – de som sitter der har sagt ja til
å fortsette
c. Møteleder – Steen Pedersen – har bekreftet
d. Valg av sekretær – Hege Benham, samt 2 personer til å
underskrive protokollen
e. Informasjonsmøte før årsmøte - tema
5. Orientering/nytt fra administrasjonen
6. Rapport på fordelte oppgaver
a. Søknader
b. Turneringsutvalg
c. Junior gruppen
d. Bane kontroll
7. Eventuelt
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Godkjenning av referat fra sist møte
 Ingen kommentarer til referatet.
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Regnskap
 Har startet på regnskapet for januar og februar. Ingen spesielle
kostnader.
 Det er kommet 10 nye medlemmer hovedsakelig fra Bjaavann.
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Budsjett 2019
 Budsjettet legges fram på årsmøtet 21.03.2019

Ansvar
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Årsmøte 2019
 Årsrapport – alt begynner å komme på plass. Sender den ut som
utkast.
 Valgkomiteen – har kommet med forslag til nye styre medlemmer.
 Styret foreslår å beholde dagens valgkomite; det betyr formann
Mikael Pedersen, medlemmer Anne Lise Flaat og Guttorm Nilsen og
varamann Oddbjørn Åteigen.
 Innkomne forslag – Det er kommet et forslag fra Anne Lise Flaat hvor
hun foreslår at styremedlemmer får gratis medlemskap i klubben.
 Cato lager forslag til agenda for informasjonsmøtet som begynner kl
18:00. Årsmøtet begynner kl 19:30.
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Nytt fra administrasjonen
 Turneringsoppsett – Hadde møte i går i sportslig utvalg og de jobber
med forslaget fra Cato. Må være ferdig til 01.04.2019
 Forsikringer – har hatt gjennomgang av forsikringer og ved å flytte fra
Gjensidige til Tryg reduserer vi premien med 20 000 kr.
 Det foreslås at Steinar Gunvaldsen får et gavekort for innsatsen han
har vist på innendørsturneringen.
 Simulator prosjektorene må ha nye lyspærer og hver koster 10 000
kr. Må skiftes hvert 2.ndre år. Forslag om å skifte prosjektor med
laserlys prosjektorer til 18 500 kr med levetid på 20 000 timer ble
vedtatt. Disse leveres av Nor Engros som en sponsor.
 Klubben har benyttet mobilt bredbånd til nå. Går for at vi installerer
fiberkabel og bredbånd fra Telenor til 1690 kr/mnd.
 Sponsor tur til Danmark går i år til Hjarbæk i Danmark og holdes fra
14 til 16 juni. Cato reiser fra klubben.
 Det ble besluttet å lage et nytt skilt i støpejern som viser hva er hvor
ved veiskille ved inngangen til klubben.
 Hull 1 – Ribe betong lager en flott mur ved utslaget og rydder flott
opp. Klokken er på vei.
 Sponsing har gått bra. Har fått nye sponsorer som Ribe betong,
Frivold og Sørlandsreklame. Disse er på plass og jobbes med flere.
 Henger til junior avdelingen kjøpes inn. Koster 30 000 kr. Har fått
tilskudd til dette på 25 000 kr. Kjøper en skaphenger med 1 300 g
lasteevne.
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Rapport på fordelte oppgaver
 Ingrid – Har snakket med Harald i Paulen om å lage et års hjul for
søknader på tilskudd om midler.
 Frank - Turneringsutvalget - har koordinert turneringer med
Bjaavann.
 Freddy – juniorarbeidet går veldig bra.
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Eventuelt
 Neste styremøte holdes 08.04.2019

Cato

