Referat styremøte Kristiansand Golfklubb

Sted

Klubbhuset

Møte nr.

4 - 2015

Styremedlemmer

Til stede

Dato

15.06.2015 kl.19.00

Referent

Neste styremøte: 13.07.2015
kl.19.00
Else Seland Bjørgum

Inviterte

Sten Pedersen

x

Cato Benham

Harald Abel
Oddbjørn Åteigen

x
x

Marius Andersen

Kay C. Jørgensen
Else Seland Bjørgum

x
x

Elisabeth Homme

x

Elisabeth Fiksdalstrand

x

x

Sak
Referat fra forrige styremøte er godkjent og legges ut på nettsiden.

Ansvar

2

Hva skjer med Bjaavann GK – orientering fra Harald og Sten:
Harald og Sten følger utviklingen i Bjaavann GK. Sten oppdaterte styret så langt og
medlemsmøtet flyttes til torsdag 25. juni kl. 19.00. Cato sender invitasjon i form av
medlemsmail.

Sten/Harald
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Økonomi og klubbdrift
Regnskap: Inntektssiden ser fortsatt bra ut og det vil bli avholdt vareopptelling ca,
1. juli for å få en eksakt oversikt over varebeholdningen.
Medlemmer: Klubben har nå ca 840 medlemmer og 50 nabomedlemskap. Det er
fortsatt en del utestående medlemsavgift (ca. samme antall som tidligere år), og
disse vil nå bli purret og dersom innbetaling ikke finner sted vil de bli utmeldt og vi
vil får en endelig oversikt over årets medlemmer hittil i sesongen.
Sponsorer: Alle hullsponsoravtaler er nå solgt, og totalt har vi sponsoravtaler for
ca. 600.000 og det er fortsatt aktivitet og muligheter for et enda bedre resultat. Det
vil også blir forsøkt å selge sponsoravtaler knyttet til korthullsbanen.
Sponsorarrangement: Klubben planlegger et sponsorarrangement i
august/september.
Personalsituasjonen:
Personalkabalen er lagt, og klubben har de nødvendige ansatte for at driften skal
fungere fint i sommersesongen.
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Sport/trening
Golfskole:
Pr. 15.06. var det 11 påmeldte til Golfskolen 2015, hvilket er bra.
Fellestreningene:
Det er viktig å styrke og strukturere organiseringen av fellestreningen, spesielt for
de yngste og juniorer. NGF har opplegg for dette som hentes for å gi god hjelp til
dette arbeidet.
Baneverter:
Det er fortsatt ønskelig at klubben får til en ordning med banevertskap, men så
langt har få meldt seg. Det har vært gjennomført en del stikk kontroller og
Oddbjørn har vært rundt en del, og det er bare positivt å melde. Fremover vil både
Harald, Kay og Oddbjørn følge opp dette.
Bane og anlegg:
Fairwayen på hull 9 er i ferd med å sikres, etter at flere trær har blåst ned. Det er
laget en foreløpig løsning med nett festet til eksisterende trær, men dette vil bli

Cato

Cato
Cato

Cato
Cato
Cato

Kay C. Jørgensen
Cato/Marius

Harald, Kay og
Oddbjørn

Cato

erstattet med en permanent løsning med nett og stopler når disse ankommer. Ca.
1/3 av kostnaden kan søkes dekket gjennom Golfforbundet so sikkerhetstiltak.
Muligheter for ny Pro/turneringsbu:
Det jobbes med muligheter for å bygge ny Pro og turneringsbu da den eksisterende
er i svært dårlig stand. Det er utarbeidet tegninger og vil bli innhentet pris på
materialer for å utarbeide et budsjett som grunnlag for videre vurdering av et slikt
prosjekt.
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Strategiplan/ Årshjulet:
Arbeidet med strategiplan og eventuelt Årshjulet tas opp etter sommerferien.
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Informasjon:
Klubben ønsker å åpne en konto hos Fædrelandsvennen, (FVN.no) lokal sport, slik at
det kan sendes informasjon om sportslige begivenheter direkte. Klubben trenger
noen som kan påta seg skriving og arbeidet med informasjonsoversendelse og
aktuelle personer vil bli kontaktet.

Cato/styret

Styret/Cato

Oddbjørn

