
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte, 
2. Status 

a. Medlems massen, 
b. Sponsor avtaler, 
c. Banken, 
d. Status proshoppen 
e. Andre kost reduserende tiltak, 
f. Eventuelle permitteringer/åpning av banen 

3. Status regnskap/budsjett/Årsrapport 
4. Nytt styremøte 14.04.2020 
5. Eventuelt. 

 

  

2 Godkjenning av referat 
Referatet fra sist møte ble godkjent. 

 

  

3 Status 

 Medlemsutvikling 
o Det er kommet en del innmeldinger basert på tilbudet 

som ble lagt ut, det er gyldig til 01.05.2020.  
o Vi har fått inn 100 000 kr mindre enn i fjor i kontingent, 

men 70 000 kr over hva vi hadde I 2018. Regner med at 
vi får flere som betaler kontingent når banen åpner. 

o Til nå har vi fått inn 1 650 000 kr i kontingent til nå, fikk 
inn 20 – 30 000 kr denne helgen. Vet ikke hvor mange 
som vil melde seg ut av klubben som følge av korona 
situasjonen. 

 Sponsorer   
o På sponsor siden forholder vi oss i ro. Normalt fakturerer 

vi sponsorene når banen åpner. Ser for oss at noen kan 
få problemer med dette. Vi venter til vi kjenner 
premissene for å åpne banen. Da tar vi en gjennomgang 
på dette. 

  
 
 

Sted KGK klubbhus Dato 23.03.2020 kl 18:00- 19:45 
 
Ekstra ordinært styremøte 
 

Møte nr. 12-2019 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   



 

 Banken  
o Leasing – vi har avtalt at vi betaler bare renter de neste 3 

måneder.  
o På det langsiktige lånt har vi fått avdragsfrihet på de 

neste 6 måneder – betaler bare renter. 

 Proshop  
o En del leverandører har gått med på betalingsutsettelser, 

andre kan ikke levere ettersom de ikke har ressurser til å 
pakke og levere. 

 Permitteringer/åpning av banen 
o Vi avventer til hva som myndighetene og NGF kommer 

med 27.03.2020. Vi vil følge NGFs anbefalinger. 
Permitteringer kan bli aktuelt dersom situasjonen ikke 
bedrer seg; tiltak vurderes fortløpende. 

 

4 Regnskap/Budsjett/Årsrapport 

 Budsjett – vi lar det opprinnelige budsjettet ligge i årsrapporten. 
Vi vil legge inn en kommentar I rapporten som sier at I den 
oppståtte situasjon vil klubben holde kostnadsnivået så lavt som 
mulig.  

 Årsrapporten vil bli lagt ut på nettet I løpet av et par dager. 
 

  
 

Cato 
 
 

Cato 

5 Neste styremøte 

 Neste styremøte holdes 14.04.2020 kl 18:00 så sant andre 
forhold ikke inntrer. 

 

  

6 Eventuelt 

 Hadde en hyggelig samtale med den nye styreformann på 
Bjaavann GK, Vidar Borgen. Avtalte at vi må bedre samarbeidet 
og at vi skal holde hverandre orientert om når banene åpner, 
med mål om mulig til å åpne samme dag. 
 

  

 


