
 

 
 

REFERAT FRA STYREMØTE 
 

KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Agenda Tidsfrist Ansvar 

 1. Konstituering 

• Registrering av det nye styret 

• Frekvens på styremøter/møteplan 

• Presentasjon av styremedlemmer 

• Orientering om styrearbeid 

• Viktige saker for kommende år 

• Fordeling av oppgaver 
 

2. Mottatt brev fra revisor. 

• Bakgrunn og videre behandling 
3. Nytt fra administrasjonen 
4. Regnskap 

• Kort oppsummering 1. kvartal 2022 

• Første vinter med drift i treningshallen 
5. Fastsettelse av neste styremøte  
6. Eventuelt. 

 

  

 
 

 
REFERAT 

  

1 Konstituering 

• Nødvendig registrering av det nye styret er foretatt 

• Styret ble enige om følgende møteplan for det 
kommende år: 
30.05., 29.08., 26.09., 21.11.,23.01., 20.02.  Ved behov, 
det bli innkalt til ytterlige møter 

• Styreleder orienterte om styrearbeid.  Det ble poengtert 
at styret er et kollegium som skal stå sammen om 
arbeidet til beste for klubben.  Det ble også vist til det 

  

Sted KGK klubbhus Dato Mandag 25.04.2022 kl 18.00 

 
Konstituerende styremøte 

 

Møte nr. 1-2022 Referent Dag Danielsen 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Dag B. Danielsen X Cato Benham x 

Terje Lilletvedt X   

Tone Eriksen X   

Rolf Arild Johannessen X   

Ruben Haraldsen X (via Teams)   

Henrik Jacobsen X (via Teams)   

    



utleverte dokumentet «KGK Retningslinjer styret og 
administrasjonen»  

• Viktige saker for styret kommende år vil være: 
o Samarbeid med og støtte til det nyopprettede 

Sportslig utvalg 
o Ferdigstillelse av forslag til virksomhetsplan for 

klubben 

• Styret fordelte kontaktpersoner mot de ulike utvalg: 
o Gubbeutvalg:        Rolf Arild Johannessen 
o Dameutvalg:         Tone Eriksen 
o Seniorutvalg:         Dag Danielsen 
o Sportsutvalg:         Terje Lilletvedt 
o Turneringsutvalg:  Henrik Jacobsen 
o Juniorutvalg:          Ruben Haraldsen 

 

2 Mottatt brev fra revisor 
Klubben har mottatt nummerert brev fra revisor.  Brevet ble 
gjennomgått og styret tar innholdet til etterretning.  Det vil bli 
innført 2 underskrifter på fakturaer/innkjøp 
Revisor imidlertid har avgitt revisjonserklæring uten 
anmerkninger. 
I h.t. gjeldende regler for idretten vil brevet bli oversendt til 
Agder Idrettskrets. 
 
 

  

3 Nytt fra administrasjonen 

• Hull 1 vil bli lagt jord og bekken vil bli drenert 

• Det er lekkasje i rør v/hull 4 

• Ny tee på hull 9 vil snart åpne 

• Kanten av tee på hull 6 er utbedret og tilsådd.  Bør det 
settes opp et gjerde evt. anlegge trapp for å unngå ny 
ødeleggelse av bakken? 

• Det vil foregå en del asfaltering og små arbeider utover 
våren 

• Vår nye Pro, Daniel Aulin Jansen forventes å begynne i 
løpet av mai/juni 

• Det foregår samtaler med Grorud GK om gratis spill hos 
hverandre (tilsvarende det vi har med Mandal KG). 

o Styret er positiv til slikt samarbeid 
 

  

4 Regnskap 

• Kort oppsummering 1. kvartal 2022 

• Første vinter med drift i treningshallen 
 
Foreløpige regnskapstall for 1. kvartal ble presentert.  Selv om 
tallene ser gode ut, så ble det presisert at så tidlig i sesongen så 
har regnskapet begrenset informasjonsverdi. 
Vi har også gjennomført første sesong i vår nye treningshall.  
Både simulatorer og andre aktiviteter ser ut til å gi gode 
økonomiske bidrag til driften 
Styret tok gjennomgangen til orientering 

  



 
 

5 Fastsettelse av neste styremøte  
 
Neste styremøte fastsatt til mandag 30. mai kl. 18.00 
 
 
 

  

6 Eventuelt 
 
Ingen saker 
 
 

  

 


