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REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 Agenda Tidsfrist Ansvar 

 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
2. Regnskap 

 Gjennomgang regnskap / likviditet 

 Varelager ProShop 
3. Nytt fra administrasjonen 

 Status vedlikehold maskinpark / bane 

 Ny Head Greenkeeper 

 Golfsimulator 

 Info om utslag hull 9 
 

4. Regler for gjennomføring av klubbmesterskapet, 
herunder mandat for sportslig utvalg 

 Oppfølging av forrige styremøte 
 

5. Virksomhetsplan for KGK 
Forslag til fremdrift 

6. Fastsettelse av neste styremøte. 
7. Eventuelt. 

  

 
 

Beslutninger 
 

      

1 Referat fra forrige styremøte ble godkjent 
 
 
 

  

2 Regnskap pr. 30.09. ble gjennomgått 
Det er gjennomført en opptelling av varelageret, og den viser et 
betydelig høyere varebeholdning enn tidligere og også høyere 
enn budsjett. 
Klubben binder derfor mye likviditet i varelageret og gir dermed 
klubben en unødvendig stram likviditet. 

  

 KGK klubbhus Dato Mandag 10-10-2022 kl. 18.00 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 4-2022 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   
Henrik Jacobsen X   
    
    



Side 2 
 

Styret ber om at årsaker blir klargjort og at det blir planlagt 
tiltak for å frigi likviditet fra varelageret. 
Representant fra styret kan, om ønskelig, delta på interne 
møter om dette. 
  

 
3 
 

Nytt fra administrasjonen 
Greenkeeper 
Lasse Kleven er ansatt som ny Head Greenkeeper.  Han kommer 
til oss fra Bjaavann GK, det har vært god dialog med Bjaavann i 
forbindelse med ansettelsen av Lasse.  
 
Banen 
Arbeidet har vært fokusert på å ta igjen etterslep på 
vedlikehold, samt å klargjøre banen for vinteren 
Status vedlikehold maskinpark / bane 
 
Også maskinparken har fått etterlengtet vedlikehold.  Det er 
laget loggbok for hver maskin, slik at vedlikehold kan 
dokumenteres.  Det vil i løpet av vinteren bli vurdert om noe av 
utstyret nå er moden for utskifting. 

 
Innendørssesongen 
Simulatorene er åpnet opp og begge våre pro’er er i gang med 
opplegg for sesongen.  Både treninger og turneringer. 

 
Info om utslag hull 9 
P.g.a. for mye stein i det øverste laget på det nye utslaget på 
hull 9, så må dette renses for stein.  Arbeidet er i full gang, og 
utslaget blir nå på 2 nivåer. Og skal være klart til våren 
 
18-hulls bane 
Det vil bli foretatt en gjennomgang av banen, bl.a. vurdering av 
røde soner.  Ny sloping vil bli gjennomført til våren 
 

  

5 Virksomhetsplan for KGK 
 
Det utarbeides en masterplan for banen for perioden 2023-
2025.  Cato leder dette arbeidet. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

6 Neste styremøte ble fastsatt til 21. november kl. 18.00  
 

 
 

7 Golfforum 
Fristen for eventuell deltakelse er gått ut.  Hvis mulig, så kan 
Cato melde på deltakere. 

  

 


