Protokoll - Årsmøte
Kristiansand Golfklubb
4. mars 2015
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Godkjenne de stemmeberettiget.

Det var 37 stemmeberettiget som møtte til årsmøtet
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Ble godkjent uten kommentarer
Valg av møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive protokoll

Dirigent:
Mogens Lykke Pedersen

Sekretær:
Cato Benham

Underskrive protokoll:
Even Albert og Mikael Pedersen
Behandle klubbens Årsmelding

Årsmelding ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer
Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Regnskapene ble gjennomgått av Sten Pedersen og viste et positivt resultat pålydende kr. 54.236,-.
Regnskapene ble enstemmig godkjent.

Revisors beretning og rapport fra kontrollkomiteen var begge uten bemerkninger og ble enstemmig
godkjent.
Behandle innkomne forslag

Foruten 3 innkomne forslag fra styret, var det ingen andre forslag til behandling. Samtlige tre forslag fra styret ble
enstemmig godkjent.

Styret gis mulighet til å foreta nødvendige omdisponering i budsjettet for 2015 innenfor eksisterende
budsjettrammer samt foreta nødvendige markedsmessige tilpasninger av kontingenter og avgifter.

Styret gis fullmakt til å kunne fastsette kontingenten for 2016 sesongen. Styret har anledning til å endre
kontingenten innenfor følgende ramme: Endring i konsumprisindeks + inntil 3% ekstra økning. Ved større
endringer enn dette kaller styret inn til ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingent for 2016
sesongen

Styret gis fullmakt til å kunne gå i dialog med Bjaavann Golfklubb om greenfee / årsgreenfee og
samarbeid.
7. Fastsette klubben budsjett for 2015

Budsjettet for 2015 ble gjennomgått og ble enstemmig vedtatt.
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplanen ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.
9. Foreta valg til styre og komiteer

Følgende var foreslått og enstemmig vedtatt:
Styrets leder:
Sten Pedersen (1 år)
Styrets nestleder:
Oddbjørn Åteigen (ikke på valg)
Styremedlemmer:
Else Seland Bjørgum (Ikke på valg)
Elisabeth Fiksdalstrand (2 år)

Elisabeth Larsen Homme (Ikke på valg)
Cay Kristian Jørgensen (2 år)
Harald Aabel (2 år)
Kontrollkomité:
Per Kåre Selle - Leder
Mogens Lykke Pedersen
Mika Sundin - Vara
Solfrid Hitreskog, Vara
Utdanningskontakt:
Styret får fullmakt til å oppnevne utdanningskontakt
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett:
Styret får fullmakt til å oppnevne utdanningskontakt
Revisor:
Lundal Jacobsen AS v/Per Aimar Lundal (engasjeres)
Valgkomité:
Mikael Pedersen (leder), Jorun Adolfsen og Anne Lise Flåt

Årsmøtet startet 19:00 og ble avsluttet 19:40

Kristiansand den 5. mars 2015

_____________________________________
Even Albert

___________________________________
Mikael Pedersen

