Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

Klubbhuset

Dato

07.04.2014

Møte nr.

4 - 2014

Referent

Else Seland Bjørgum

Styremedlemmer

Til stede

Inviterte

Til stede

Sten Pedersen

X

Cato Benham

X

Anne-Lise Flåt
Oddbjørn Åteigen

X

Marius Andersen

X

Rune Egedal
Else Bjørgum

X

Sven Arild Egebakken
Elisabeth Homme

Sak nr.
1

X

Sak
Informasjon fra administrasjonen:
Innkjøp:
Alle oppgraderinger i klubbhuset/cafeen er i rute og medlemmene kommer med
mange positive tilbakemeldinger.

Frist / ansvar

Ansatte:
Daglig leder lager en plan for best å utnytte tilgjengelige ressurser, samt utarbeider
et forslag til betjening av klubbhuset og en Course Marshall funksjon.

Cato

VTG kurs:
Det første kurset er fulltegnet og vel så det og flere har allerede meldt seg på det
neste kurset og dersom interessen fortsetter vil det settes opp ekstra kurs.
Kurspakke med medlemskap og full spillerett til kr 4500,- samt gratis baller på
drivingrangen det første året mottas veldig positivt.
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Økonomi:
Status på innbetaling av medlemsavgift så langt i 2014 er bedre enn samme
tidsrom i 2013 og skyldes nok hovedsakelig den tidlige sesongstarten.
Sponsoravtaler:
Inngåtte avtaler er nå foran budsjett, før salg av avtaler rettet mot korthullsbanen,
det er veldig bra.
Spillemidler:
Søknad om spillemidler er sendt til kommunen, fristen er 01.05.2014. Dette gjelder
også søknad om momsrefusjon.
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Marius

Bane:
Alle skilt som skal benyttes til baneguider er klare for utplassering. I tillegg må det
lages skilt som forteller at det er forbundet med fare å bevege seg inn på golfbanen,
samt skilt til som minner om at det er forbudt å slå over nettet på drivingrangen.
Medlemmene kommer også her med mange positive tilbakemeldinger.

Cato

Cato

Marius/Cato

Range:
Ny ballautomat er underveis.
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Korthullsbanen:
Sten utarbeider et forslag til komite som skal har ansvaret for markeringen rundt
åpningen av korthullsbanen.

Sten

Sak nr.

Sak

Frist / ansvar
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Vedlikehold:
Mulig råte i østveggen i klubbhuset. Dette må utbedres i god tid før vinteren
setter inn

Cato/Marius
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Medlemsrekruttering:
Marius og Cato ser på mulighetene til å lage et lavterskel tilbud/kampanje rettet mot
tidligere medlemmer som av forskjellige årsaker har sluttet å spille golf.

Marius og Cato

Internkontroll klubbdrift/økonomi:
Det kan være behov for å avlaste og støtte ledelsen og det opprettes et utvalg for
dette. Sten utarbeider et forslag til arbeidsinstruks for et administrasjonsutvalg.

Sten

9

Neste møte: 12.05.2014
Møtet hevet

