
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

Sak nr. Sak Ansvar 
1 Presentasjon av mulig prosjekt i samarbeid med Filadelfiia: 

Kai Otto Jørgensen orienterte om et prosjekt i forbindelse med rehabilitering av 
blant andre tidligere rusmisbrukere.  Som en del av prosjektet ønsker han å 
introdusere dem for golf og ber om å få benytte range, putting green og 
korthullsbanen til 2-3 timers aktivitet på dagtid ukentlig uten kostnader for 
prosjektet. 
Vedtak: Styret stiller seg positive til dette. 
 

 

2 Hva skjer med Bjaavann GK – orientering fra Harald og Sten: 
Harald og Sten følger utviklingen i Bjaavann GK og har deltatt på to møter sammen 
med Bjaavann GK blant annet hos Kommunen som observatører, og orienterte om 
situasjonen til klubben.  Det er ønskelig med dialog med KGK’s medlemmer for å 
informere og få synspunkter og det innkalles derfor til medlemsmøte torsdag 18. 
juni kl. 19.00. 
 

Cato 

3 Økonomi 
Regnskap: Inntektssiden ser bra ut og regnskapet viser noe større innkjøp i år og 
følgelig også større lagerbeholdning. 
Medlemmer: Klubben har nå 812 medlemmer og 40 nabomedlemskap og hittil i år 
har ca 55 personer deltatt på VTG kurs 
Sponsorer: Sponsorinntektene har passert budsjett, hvilket er veldig bra, ca. 
tilsammen ca 550.000. 

 
Cato/Sten 

4 Golfskole: 
Klubben vil forsøke å avvikle Golfskole like etter skoleferiestart, etter mønster av 
Fotballskole for barn mellom 7-16. Skolen arrangeres 22, 23 og 24, klokken 10-16. 
Skolen tilbyr VTG, mat og drikke og andre aktiviteter og prisen blir kr 950,-. Tilbudet 
annonseres på klubbens hjemmeside, Facebook og plakater som distribueres på 
skoler, arbeidsplasser og i nærmiljøet, samt til sponsorene.  

 
Cato 

5 Baneverter: 
Det er ønskelig at klubben får til en ordning med banevertskap og deltakerne på 
«gubben» vil bli utfordret til å bidra i tillegg til andre frivillige og styrets tillitsvalgte. 

 
Sten/styret 

6 Banen: 
Fairwayen på hull 9 må sikres bedre mot baller fra utslag på driving rangen og 
kostnaden er antatt å bli ca. 10-15.000. Ca. 1/3 av dette kan søkes dekket gjennom 
Golfforbundet so sikkerhetstiltak. 

Cato 

7 Turneringer: 
Startkontingenten i turneringer er vedtatt økt med kr 50 etter veldig mange år med 
samme pris og økningen dedikeres til formål hver av gruppene finner som gode 
formål. Seniorene ber om forskuttering til innkjøp av en golfbil til, hvilket styret 
stiller seg positive til. Før dette kan gjennomføres må forsikringsselskap og NGF 

kontaktes i forhold til risiko med flere biler og hva klubbens forsikringer måtte 
dekke, og ikke dekke i forbindelse med en slik anskaffelse. 

Cato sjekker 

Sted Klubbhuset Dato 18.05.2015 kl.19.00 

  Referent Else Seland Bjørgum 

Møte nr. 3 - 2015 
Neste 
styremøte: 

Mandag:15.06.2015 kl.19.00 

Styremedlemmer Til stede Inviterte  

Sten Pedersen x Cato Benham     x 

Harald Abel x Marius Andersen   

Oddbjørn Åteigen x   

Kay C. Jørgensen x   

Else Seland Bjørgum x   

Elisabeth Homme    

Elisabeth Fiksdalstrand x   


