
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Styrets halvtime 
2. Godkjenning av referat fra sist møte 
3. Regnskap-budsjett 
4. Nytt fra administrasjonen 
5. Årsmøtet 

a. Dato 26.03.2020 kl 19:30 

b. Årsrapport 

6. Samarbeid med andre klubber 

7. Nytt verksteds/simulator bygg 

8. Rapport på fordelte oppgaver 

a. Søknader 

b. Turneringsutvalg – Frank 

c. Sportslig utvalg 

d. Junior gruppen – Roger 

9. Eventuelt 

a.  

  

2 Godkjenning av referat 
Referatet fra sist møte ble godkjent. 

 

  

3 Regnskap 

 Ikke noe spesielt med januar og februar. Har fakturert 
medlemskontingent. 

 Resultat for 2019 ble på 494 000 kr.  

 Budsjett blir sendt ut en av dagene. Det er satt av midler til en 
redusert stilling som klubbsekretær. 

 Per i dag er vi 845 medlemmer. På det meste I 2019 var vi 912 
medlemmer.   

 

  
 

Cato 

4 Nytt fra administrasjonen 

 Turstien som kommunen ønsker, er delvis avklart med grunneier 
og avtale vil bli signert med Kristiansand Kommune så snart alt er 
på plass. Kommunen vil bidra med 200 000 kr til nytt nett mot 

  
 

Cato 

Sted KGK klubbhus Dato 09.03.2020 kl 18:00- 19:45 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 11-2019 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Roger Markussen X   

Freddy Larsson X   

Laila Nordlid    

Frank Nordrum X   



turstien og 200 000 kr til drenering av driving range. Videre er 
det også mulighet for at kommunen kan bidra med en del penger 
ifm. utvidelse av parkeringsplassen. 

 Har snaket med Terje Abrahamsen i kommunen om å overføre 
våre lån til Kommunalbanken. Han er positiv og oppfordret oss til 
å søke om dette. Må jobbe med dette sett i lys av nytt 
verkstedbygg. 

 

5 Årsmøtet 

 Årsmøte begynner med et informasjonsmøte kl 18:00 og årsmøte 
begynner kl 19:30 

 På informasjonsmøte vil vi informere om: 
o Nytt simulator og verkstedbygg. 
o Utvidet parkeringsplass. 
o Nytt nett og drenering av driving range. 
o På sikt utvidelse av driving range 
o Nye utslag  
o Turneringsprogram 

 Sten Pedersen vil lede årsmøte 
 

  

6 Samarbeid med andre klubber 

 Har snakket med Mandal og Grimstad om å gå ut til tidligere 
golfere om medlemskap for 2020 til kr 2020. Grimstad har 
allerede gått ut med sitt tilbud som varer frem til 01.05.2020. 
KGK vil gå ut med tilsvarende. 

 Jobber med å kontakte 9 hulls klubber I Sør – Norge om samme 
type ordning som vi har med Mandal og Grimstad. 

 

  

7 Nytt verkstedbygg 

 Ligger inne i årsrapporten med plan tegning, utgifts budsjett og 
inntjenings budsjett. 

 
 

  

8 Rapport på fordelte oppgaver. 

 Søknader  
o Søknad om spillemidler er sendt på 80 000 kr. 
o Momsrefusjonssøknad for bygging av ny treningsgreen er 

sendt.  
o Søkt om refusjon av 300 000 kr av nærmiljømidler. Er 

sendt. 

 Turneringsutvalg – har satt opp turnerings program. Må ferdig 
behandle hele turnerings programmet slik at dette kan 
informeres om på årsmøtet. 

 Sportslig utvalg – har hatt møte og gjort klart for sesongen. 
Sportslig utvalg tar ansvar for Kretsmesterskapet. 

 

  

8 Eventuelt 

 Det er bestilt bårebukett til Martha Haugland og vil bli bestilt til Nils 
Gunder Holberg. 

 

  

 


