
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

Sak nr. Sak Ansvar 
1 Informasjon fra administrasjonen 

Ansatt i forbindelse med kafè er nå på plass og Lise Lotte har ansvaret for å sette 
opp vaktlister etc.. Totalt er det 4 personer som deler på oppgavene i og rundt 
kafedriften. Daniel Jansen er ansatt som sommerhjelp på banen og også her er alt 
på plass for sesongen 2014. 

Cato 

2 Økonomi 
-Regnskapet hittil i år ser bra ut og en tidlig start er positivt for klubben. 
-Status innbetalt medlemsavgift 2014 er noe bedre enn fjoråret og dette skyldes 
nok også en tidlig start på sesongen. På de som ennå ikke har betalt, vil det om kort 

tid bli sendt ut ny purring. 
-Status for ekstraordinær innbetaling til korthullsprosjektet kommer det fortsatt inn 
litt penger og resterende vil bli fulgt opp ganske snart. 
-Søknad fra Daniel Aulin Jansen om støtte til å kunne delta på utvalgte turneringer: 
Styret er positiv men ønsker et noe mer detaljert budsjett over hva søknaden 
gjelder. 
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3 Klubbhuset 
- Terrasse mot korthullsbane – Gubben samler inn penger og slik det ser ut nå kan 
det totale innsamlede beløp ende rundt kr. 30.000,-. Arbeidet med å bygge er 
igangsatt og da med et budsjett på +/- kr. 30.000,-. 
 

 

4 Status kortbane: 
Kortbanen nærmer seg slutten og det begynner nå å se veldig bra ut. I hovedsak er 
det overgang mellom gress og kunstgress som mangler og her arbeides det med å 
få avsluttet dette. Arbeidet med å legge ferdiggress rundt treningsgreenen ved 
klubbhuset er også i gang og avsluttes i løpet av få dager. 

 

5 Hovedbanen og treningsområde:  
-Det er nå utplassert toalett på banen (opp til hull 5) – seniorene følger opp med å 
sørge for at det kommer nødvendige kjemikaler i toalettet for å unngå lukt. 
-Det vil om kort tid komme opp søppelbøtter til pegger på utslagene. Dette har vært 
etterlyst og vil nå bli tatt fatt i. 
- Vi har lenge vært klar over at det dessverre blir slått en del baller over nettet på 
drivingrangen. I tillegg til at vi mister mye baller på grunn av dette, er det også en 

risiko med tanke på at det oppholder seg både barn og voksne på baksiden av 
drivingrangen. Vi vil få lagd en del skilt som informerer om dette samt at vi også 
legger ut informasjon på klubbens nettside. 
- Marius vil også organiser plukking av baller bak nettet. 
- Vi undersøker også muligheten / kostnaden ved å øke høyden på nettet i bakkant 
av rangen. 
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Sted Klubbhuset Dato 16.06.2014 kl 19.00 

Møte nr. 6 - 2014 Referent Cato Benham 

  Dato for neste 
styremøte: 

 

Styremedlemmer  Inviterte  

Sten Pedersen X Cato Benham X 

Anne-Lise Flåt X Marius Andersen   

Oddbjørn Åteigen X   

Rune Egedal    

Else Bjørgum    

Elisabeth Homme X   

Svein Arild Enebakken X   



6 Markedsføring og medlemsrekruttering 
- Marius gjør en kjempejobb i forbindelse med «Veien til Golf» kursene og stort sett 
alle kursene har vært fulle. Det er også veldig mange av disse som igjen melder seg 
inn i klubben. 
- Tilgangen av nye medlemmer har til nå i å vært veldig bra. 
- Medlemstallet er nå godt over hva vi hadde per nyttår og selv om det er en del 
som skal ut av medlemsregisteret, har vi stor tro på en netto økning av medlemmer 
i 2014. 

 
 
 

7 HMS arbeidet: 
Anne Lise / Freddy Larsson har i felleskap satt sammen en HMS plan for klubben. 
Denne ble vedtatt og vil i tiden fremover «finjusteres» og settes ut i liv. Freddy har 
påtatt seg ansvaret for obligatoriske vernerunder – Cato deltar på disse.   

 

8 Strategi/virksomhetsplanen 
Videreføres til neste styremøte. 

 

 Eventuelt: 
- Leiligheten i underetasjen på klubbhuset er nå ferdig oppusset. Det er nå også 
utleid til Even Albert som er et medlem av klubben. Han har sagt seg villig til å 
passe litt på i området samt litt arbeid på rangen. 
- Åpningstider juli – Det foreslås at kafe vil holde åpent mellom kl. 08:30 og 18:00 i 

hele juli. 
 

 

 


