Ekstraordinær
Generalforsamling
Kristiansand Golfklubb
15. september 2016
klokken 18:00 i klubbhuset

Agenda Årsmøtet 2016
1.

Godkjenne stemmeberettigede

2.

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

3.

Velge møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen

4.

Kjøp av golfsimulatorer

Innkjøp av to stk. golfsimulatorer
I forbindelse med oppføring av nytt turneringsbygg og kølle bod ønsker styret i Kristiansand Golfklubb
å gå til investering av to stk. golfsimulatorer. Disse er planlagt installert i den øvre delen av det
nyoppførte bygget.

Valg av type simulatorer
Klubbens Pro, Marius R. Andersen har undersøkt markedet om hvilken type golfsimulator som er mest
hensiktsmessig for klubben. Det har vært testet to forskjellige typer, Trackman og Sports Coach.
Resultatet av undersøkelsene som er gjort, er vi kommet frem til at Trackman er det beste alternativet
for klubben. Test av Sports Coach ble gjort av Oddbjørn Åteigen og Marius R. Andersen. Trackman
ble testet av Kenneth Mayer og Marius Andersen. Utredningen som ble gjort av Stavanger Golfklubb
vedlegges som eget vedlegg.
I tillegg til egne undersøkelser har også Stavanger Golfklubb utført en tilsvarende og kanskje enda
grundigere test av golfsimulatorer. Konklusjonen i Stavanger var også her at Trackman var det beste
alternativet. Klubben gikk til innkjøp av golfsimulator høsten 2015.

Hvorfor to simulatorer
Det nye bygget er tilpasset slik at det greit skulle kunne inneholde to simulatorer og det er også gjort
en vurdering om hva som er mest hensiktsmessig, en eller to? Konklusjonen er at hvis man investerer
i to simulatorer vil man oppnå et betraktelig større bruksområde. Dette måtte være seg i forbindelse
med trening, turneringer, innendørsserier og bedriftsarrangement. I tillegg vil man også oppnå en liten
ekstra rabatt ved innkjøp av den andre simulatoren.

Pris og finansiering
Det er allerede innhentet priser for kjøp av Trackman golfsimulatorer og det er gått flere runder med
leverandøren for å oppnå det beste tilbudet. Status per dags dato er at prisen for to stk. simulatorer er
om lag 77.420,- EURO. Finansieringen av dette er tenkt slik at klubben leaser disse via DNB og prisen
vi har fått på leasing ligger på om lag kr. 13.000,- eks mva per måned.

Drift og driftsbudsjetter
Hovedsakelig planlegges det å leie ut golfsimulatorene på timesbasis til golfspillere i Agder distriktene.
Foreløpig ser det ut til at den beste løsningen for å administrere utleie, er via GolfBox. Det er allerede
andre klubber som har testet dette ut og vi vil selvfølgelig sjekke opp hva slags erfaringer disse har
gjort.
Det er utarbeidet budsjetter for drift av både én og to simulatorer, disse ligger vedlagt som eget
vedlegg.

Hvorfor gå til innkjøp av golfsimulatorer
Slik styret i klubben vurderer det er det mange gode grunner for å gjennomføre denne investeringen.
Hovedmålet er i korte trekk ønske om å kunne tilby golfspillere i distriktet muligheten til å utøve
golfsporten som en helårsidrett. Spesielt ser man dette som veldig viktig i forbindelse med rekrutering
og ivaretagelse av klubbens juniorer og elitespillere. Klubben kan da gjennomføre treninger hele
vinteren og kunne skape et godt og helårlig tilbud til den yngre garde.
Foruten juniorene er det også stor interesse blant den eldre generasjonen av golfspillere. Mange
savner både aktiviteten og det sosiale gjennom vinterhalvåret. I og med at mange pensjonister har
mulighet til å bruke simulatorene på dagtid, vil dette også bidra til bedre økonomisk driftsgrunnlag for
klubben. Pensjonistene fra både KGK og BJK har allerede i flere år benyttet seg av tilbudet på
Hannevika. Vi satser selvfølgelig på at vi også skal kunne bli et godt alternativ for denne bruken.
Styret ser også for seg at det vil bli arrangert en del turneringer i klubbens regi. Dette vil både bygge
opp om det sosiale miljøet i klubben samt bidra positivt på den økonomiske driften. I tillegg til egne
turneringer, er det allerede flere «vennegjenger» som ønsker å kjøre egne turneringer. Den største av
disse er «Indoor Golf 2016» hvor det nå er godt over 60 forhåndspåmeldte spillere.
Kristiansand Golfklubb har en helårsansatt HeadPro og ved innkjøp av golfsimulatorer kan klubben
tilby både protimer, trening og custom fitting av golfutstyr gjennom store deler av vinteren.

Tidsplan 2016/2017
Selv om det begynner å bli litt trangt om tid, håper vi å ha begge simulatorene installert rundt midten
av oktober. Vi håper jo ikke det skal bli for mange igangkjøringsproblemer og satser på full drift ganske
kort tid etter installasjon.

Fullmakt
Ut fra ovennevnte informasjon og vedlagte dokumenter, ber styret i Kristiansand Golfklubb om fullmakt
fra generalforsamlingen om:
Innkjøp av to stk Trackman golfsimulatorer til en samlet kostnad på maks 80.000,- EURO.
Kjøpet finansieres via leasing.

Kristiansand den 8. september 2016

For styret i Kristiansand Golfklubb

_____________________________________
Oddbjørn Åteigen – (sign.)
Styrets leder

_____________________________________
Harald Aabel (sign.)
Styrets nestleder

Vedlegg:
 Budsjettforslag
 Utredning Stavanger Golfklubb

