
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Styrets halvtime - utgikk 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
3. Regnskap 
4. Nytt fra administrasjonen 
5. Rapport på fordelte oppgaver 

a. Søknader 
b. Turneringsutvalg - Frank 
c. Junior gruppen – Roger 
d. Banekontroll 

6. Gjennomføring av turneringer - utslag 
7. Nytt årsmøte i august 
8. Neste styremøte 10.08.2020 
9. Eventuelt. 

 

  

2 Godkjenning av referat 

 Referatet fra sist møte ble godkjent. 
 

  

3 Regnskap 

 Regnskapet for mai er ikke klart. Satser på å lage et 
halvårsregnskap hvor mai og juni er inkludert. 

 Har ca 500 000 kr I utestående kontingent. 

 Det er 1210 medlemmer, normalt faller det fra 
mellom 100 og 150 medlemmer når det ryddes opp 
per 01.07.2020. 

 Ingen sponsorer har trukket seg. Har fått en ny med 
Skarpenes som vil levere ny takstein til Klubbhuset. 
Håndverkeren er gått ut og Bakgården er kommet 
inn. 

 

  
 

4 Nytt fra administrasjonen.   
 
 

Sted KGK klubbhus Dato 08.06.2020 kl 18:00- 19:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 15-2019 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   



 Turstien som kommunen jobber med, er på gang. Skal ha 
møte med grunneier 11.06 og deretter med kommunen 
16.06. Håper på å få signert avtalen om dette. 

 Søknad om midler for den nye treningsgreenen er 
godkjent på 300 000 kr. 

 Vil be Frigstad om en pris for å skifte takstein på 
klubbhuset. 

 Fikk besøk av Torgrim Hansen som skal levere 
bakervarer. Ønsker å levere ferske bakervarer til KGK. Vil 
starte et prøveprosjekt. Vil da kunne få daglig leveranser 
til klubben. 

 Harald I Paulen har vært med forslag til noen logo varer. 
Vil vurdere hva vi trenger. 

 Bør kjøpe inn solkrem som kan selges I klubben. Det er 
mange som glemmer dette på solfylte dager.  

 Har hatt en samtale med Grimstad Golf Klubb ettersom 
det er mange fra KGK som kommer for å spille Grimstad. 

 Utslag på hull 3 og 6 er ferdig og disse kan åpnes om ca 3 
uker. 

 Lønnsregulering pågår. 
 

 
 
 
 

Cato 

5 Rapport på fordelt oppgaver 
a) Søknader 

a. Følge opp mot Harald som har tatt på seg 
oppgaven. 

b) Turneringsutvalg 
a. Det har vært et møte der det ble diskutert spille 

former på turneringer. Vi vil prøve forskjellige 
former som Shot Gun (som stenger banen I lang 
tid, men samtidig er veldig sosialt), starttider 
hvor alle starter fra hull 1 og dagsutslag (hvor 
man må spille I løpet av dagen). 

c) Juniorer 
a. Det er nødvendig å samtale om junior treningen 

som foregår på torsdager. 
d) Banekontroll 

a. Har gjennomført noen kontroller. Største 
problemet er at noen melder seg på og ikke 
stiller til start. 

 

  
 

Cato 

6 Årsmøte 

 Legger opp til at møte holdes 27.08.2020 

 
 
 
 

 

7 Neste styremøte 

 Neste styremøte holdes 10.08.2020 kl 18:00 I KGKs 
lokaler 

  

8 Eventuelt 

 Lokale regler må oppdateres. Out of bound ved hull 6 må 
beskrives 

  

 


