Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
18.01.2016 kl.19.00
Sted

Klubbhuset

Dato

Møte nr.

9 - PERIODE 2015/2016

Referent

Styremedlemmer
Sten Pedersen
Harald Abel
Oddbjørn Åteigen
Kay C. Jørgensen
Else Seland Bjørgum

Møtt
x

OBS!
Neste styremøte: 01.02.1016
kl.19.00
Else Seland Bjørgum

Inviterte

Møtt

Cato Benham
Marius Andersen
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x
x
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Elisabeth Homme
Elisabeth Fiksdalstrand
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Sak
Referat fra forrige styremøte (09.11.2015) ble godkjent og kan legges ut på
klubbens nettside.
Hva skjer med Bjaavann GK:
KGK ønsker å få til et møte med styret i BGK for statusoppdatering og avklaringer
om hva klubbene eventuelt kan samarbeide om og at det ikke legges opp til en
usunn priskrig på 1. års medlemskap i forbindelse med gjennomføring av gratis VTG
kurs. Det er også ønskelig å avklare om BGK fortsatt går for at prisen på
nabomedlemskap opprettholdes på kr 7500,- totalt.
Økonomi og klubbdrift
Regnskap: Klubbens regnskapsresultat for 2015 ser foreløpig ut til å bli 417.000 og
dette er veldig bra.
Årsmøtet: Budsjettarbeidet er godt i gang og utsendelse av papirer er planlagt
senest 18. februar.
Ansatte: Greenkeeper Kenneth ønsker å ta et Gresskurs og kostnaden med opphold
er ca. 15.000. dette innvilges mot at ansatt forplikter seg til en
binding/tilbakebetalingstid ovenfor klubben på 2 år.
Bane og anlegg:
Ny turneringsbu: Arbeidet med denne fortsetter da alle forutsetninger vedtatt på
ekstraordinær generalforsamling er innfridd (Forhåndsgodkjenning fra kommunen på
spillemidler og finansiering hos DnB). Vi venter på rivingstillatelse av den gamle
bua, men denne er rett rundt hjørnet.
Re-sloping av banen: Klubben har fått en henvendelse fra NGF om det kan være
aktuelt å re-slope banen. Før dette kan være aktuelt, må det avklares med
baneutvalget om det skal gjøres ytterligere endringer som for eksempel trehogst,
endring av utslags steder og lignende før dette kan skje.
Oppussing gang underetasje i klubbhus:
Gangen pusses opp og arbeidet utføres av interne krefter. Budsjett ca. kr 13.000,
før kostnader for eventuelt legging av nytt gulvbelegg.
Eventuelt:
Forsikringsdekninger spill på korthullsbane:
Klubben må forsikre seg om at den har de nødvendige dekninger hvis det skulle skje
uhell med spillere uten VTG kurs/medlemskap i golfklubb ved spill på
korthullsbanen. Dette sjekkes med NGF.
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