
 

 

REFERAT styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

Sak nr. Sak Ansvar 
1 Informasjon fra administrasjonen 

Ansettelse prossess kafe/klubbsekretær er i gang. 
Det må utarbeides en bemanningsplan for hele sesongen frem til neste styremøte. 
 

Cato 
 
Cato 

2 Økonomi 
-Regnskapet  hittil i år ble gjennomgått og klubben ligger godt an i forhold til 
budsjett. 
-Status innbetalt medlemsavgift 2014 er fortsatt bedre enn samme tidspunkt i fjor. 
-Det skal tas en gjennomgang av utestående innbetalinger til korthullsbanen, hvem 
er fortsatt medlem og hvem er ikke og deretter purre dem som fortsatt er 
medlemmer. 
-Utvalg Økonomi/internkontroll, utsatt til neste styremøte. 

 
Cato/Sten 
Cato 
Cato 
 
Cato 
 
Utsatt til neste 
styremøte. Sten 

3 Klubbhuset og øvrig bygningsmasse/vedlikehold/reparasjoner/innkjøp og 
annet ang. drift av klubbhuset. 

Det er et ønske om at det må bli en eller annen ordning på rengjøring/rydding i 
kølleskap rommet.  
Utbedring terrasse og kledning på vegg mot korthullsbanen. 

 
 
 
Utsatt til neste 
møte. 

4 Status kortbane:  
Kunstgreenene legges i disse dager og det er god fremdrift. 
Priser for spill på korthullsbanen ble diskutert og som prøveordning vil banen 
fungere som en Pay and Play bane med følgende priser: 
Medlemmer med spillerett: Ingen greenfee, inngår i årsavgiften 
Medlemmer uten spillerett: Dagsgreenfee kr 100 
Ikke medlemmer:              Dagsgreenfee kr 150 krav: spiller må ha følge med en                                          
                                        med etablert golfspiller 
Reservasjon til spill:           Forsøker med ballrenne 
Det vil ikke være mulig å være medlem av kun korthullsbanen. 
 

 

5 Hovedbanen:  
Cato redegjorde for hovedbanen som er i god stand, men det foretas stadig 
utbedringer. 
Flere søppelbøtter etterlyses, både til parkeringsplassen og små bøtter til å kaste 
pegger i på utslags stedene.  Skilt med påminnelse om ikke å kaste snusposer, 
sigarettstumper og annet søppel på banen, men ta med til nærmeste søppelkasse. 
Prisjusteringer hovebanen: 
Medlemmer uten spillerett:                Rabatt dagsgreenfee: - kr 50 
Spillere fra andre sørlandsklubber      Rabatt dagsgreenfee:  - kr 50 
NB! Ny prisliste for spillerett medlemmer Bjaavann <->KGK  

 
 
 
 
 
 
 
Cato oppdaterer 
nettsiden 
 

6 Markedsføring og medlemsrekruttering 
-Kursvirksomheten går bra, så langt godt over 50 personer på VTG kurs. 
kan bidra?  
-Utmeldte medlemmer, er det et potensiale her? Cato og Marius jobber videre med 

 
Cato/Marius 
 
 

Sted Klubbhuset Dato 12.05.2014 kl 19.00 

Møte nr. 5 - 2014 Referent  

Styremedlemmer Til stede Inviterte  

Sten Pedersen x Cato Benham x 

Anne-Lise Flåt x Marius Andersen   

Oddbjørn Åteigen    

Rune Egedal x   

Else Bjørgum x   

Elisabeth Homme X   

Svein Arild Enebakken x   



dette. 
Videreutvikle klubbens nettside og bruk av Facebook: 
Else kontakter erfaren journalist/fotograf som er medlem av klubben for å 
undersøke om det er interesse og mulighet for å bidra. 

 
 
 

7 HMS arbeidet: 
Anne Lise har laget en skisse på HMS dokument som er sent til Sten for 
gjennomgang. 

 
Anne Lise/Styret 

8 Strategi/virksomhetsplanen 
Hvordan jobbe videre med denne 

Utsatt  

 Eventuelt: 
Diskusjon og innspill til åpningsfesten. Liste over personer/organisasjoner som bør 
inviteres oversendes festkomiteens leder Elisabeth Fiksdalsstrand 

 
Else oversender 
til EF. 

 


