Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

Klubbhuset

Møte nr.

7 - 2014

Styremedlemmer
Sten Pedersen

Til stede
x

Anne-Lise Flåt
Oddbjørn Åteigen

x

Rune Egedal
Else Bjørgum

x

Elisabeth Homme

x

Svein Arild Enebakken

x

Sak nr.
1

2

3

4

Dato

18.08.2014 kl.19.00

Referent

Neste styremøte: 15.09.2014
kl.19.00
Else Seland Bjørgum

Inviterte
Cato Benham

x

Marius Andersen

Sak
Informasjon fra administrasjonen
Driften av kafe og Proshop har fungert veldig bra denne sesongen, alle ansatte
bidrar godt og forbrukte timer ser ut til å være rundt antall budsjetterte.
Åpningstidene vil bli løpende vurdert utøver høsten.
Økonomi
Regnskapet hittil i år (pr. 31.07.2014): Gjennomgått, og ser lovende ut, men
enkelte poster skal avklares på neste styremøte.
Status innbetalt medlemsavgift 2014 –ser bedre ut en tilsvarende tidspunkt i fjor.
Eksakt antall medlemmer fremlegges på neste styremøte 15.09.2014
Status ekstraordinær innbetaling korthullsprosjektet: De som ikke har betalt
purres.
Drift av proshop: Status så langt i år fremlegges på neste styremøte (15.09.2014)
Bytte av revisor: Nåværende revisor har gått av med pensjon og vedtatt ny
revisor er Per Aimar Lundal som kjenner klubben godt.
Klubbhuset og øvrig bygningsmasse/vedlikehold/reparasjoner/innkjøp
Male veggen på redskapsboden: Innhente tilbud, og se på dette i forhold til å
avholde dugnad på malingen.
Utbedring skadet vegg mot korthullsbane: Cato og Marius kommer opp med
forslag til løsning til neste styremøte.
Parkeringsplass: Klubben må vurdere parkeringssituasjonen utfra tilstrømming av
nye medlemmer.
Status kortbane:
Booking – reservering kortbane: Se på mulighetene for endring av startfrekvens
fra 15 minutter til 8 minutter i golfbox. Dersom endring skjer, må det informeres
godt om dette via skilting, nettside og oppslag.
Spill på korthullsbanen – hva gjør vi for å få opp interessen for nye medlemmer:
(se punkt under markedsføring). Banen må skiltes med tee 1,og next tee.
Dagsgreenfee for ikke medlemmer settes til kr 75,- ut året.
Status åpning: Åpningsdagen var en suksess med greit fremmøte, vellykket
turnering og påfølgende fest.
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Status hovedbanen:
Booking hovedbanen: Endre startfrekvens fra 15 minutter til 10 minutter. Dersom
dette lar seg gjøre må også dette skiltes og annonseres tydelig.
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Markedsføring og medlemsrekruttering
Hvor mange har deltatt på VTG kurs hittil i år? Eksakt tall fremlegges på neste
styremøte, men antatt antall er ca. 80.
Klubben er tilbudt en gratis annonse i Skanskas publikasjon som vedlegges
Kristiansand Avis uke 35 i Randesundområdet: Det takkes ja til dette tilbudet og

Ansvar
Cato

Cato
Cato
Cato
Cato
Cato/Marius

Cato
Cato/Marius

Cato

Cato/Banemannskap

Cato

Marius/Cato
Cato

annonse utarbeides. Annonsen settes også opp som oppslag på butikker og andre
steder i nærområdet. Tilbudspris på kurs, spill ut året + 2015: Kr 3950,-.
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HMS arbeidet:

Utsatt
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Strategi/virksomhetsplanen

Utsatt

9

Eventuelt:
Banekomite – ny leder ? John Jahnsen har valgt å gå ut av banekomiteen og
Trond Jahnsen har sagt seg villig til å tre inn om som nytt medlem.
Hvordan avlaste administrasjonen: Det bør dannes et utvalg som kan se på
løsninger som kan støtte og avlaste administrasjonen i deres arbeid.
Arrangere utvalgsturnering høsten 2014.
Det må også dannes et utvalg som kan jobbe aktivt med hvilke støtteordninger
klubben kan søke midler fra.

Styret
Styret, sammen
med daglig leder
Styret

