Referat fra arsmøte i Kristiansand Golfklubb den
26. februar 2014
Årsmøtet behandlet følgende:
Godkjenning av de stemmeberettigede
41 stemmeberettigede møtte på årsmøtet.
Årsmøtet hadde ingen innvendinger.
Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
Styreleder Sten Pedersen ønsket velkommen og bad årsmøtet godkjenne innkalling, saksliste og
forretningsorden.
Årsmøtet godkjente dette enstemmig.
Valg av dirigent, sekretær samt representanter til å underskrive protokollen.
Sten Pedersen foreslo følgende personer:
Mogens Lykke Pedersen som dirigent.
Cato Benham som sekretær.
Pål Thorsen og Harald Andre Løvland til å underskrive protokollen.
Årsmøtet godkjente enstemmig forslagene.
Behandling av klubbens årsmelding
Ingen kommentarer til årsmeldingen.
Årsmøtet godkjente årsmeldingen enstemmig.
Behandling av klubbens regnskap i revidert stand.
Driftsresultatet for 2013 viser et overskudd på kr. 139.320,-. Tatt i betraktning at medlemstallet for 2013 er
noe synkende, er klubben godt fornøyd med det resultat som presenteres på årsmøtet.
Kontrollkomiteens rapport og revisjonsberetningen fra Alv A. Engebø viste ingen bemerkninger til
regnskapet.
Årsmøtet godkjente enstemmig klubbens regnskap.

Gjennomgang av kortbaneprosjektet
Kortbaneprosjektet begynner å nærme seg slutten og det ble på årsmøtet fremlagt et prosjektregnskap. Selv
om det er fortsatt er enkelte kostnader som mangler i prosjektet, viser regnskapene nå at banen er bygget
omtrent kr. 900.000,- under budsjett. Hovedgrunnen til det gode resultatet skyldes i stor grad at klubben fikk
tildelt mer spillemidler en hva som var budsjettert med.
Årsmøtet godkjente byggeregnskapene.

Behandling av innkomne forslag.
Det var fremmet 3 forslag til årsmøtet, alle fra styret.
1. Styret gis mulighet til å foreta nødvendige omdisponeringer i budsjettet for 2014 innenfor eksisterende
budsjettrammer samt foreta nødvendige markedsmessige tilpasninger av kontingenter og avgifter.
Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget.
2. Styret gis mulighet til å fastsette kontingenten for 2015 sesongen og i den anledning endre
kontingenten innenfor følgende ramme: endring i konsumprisindeks + 3% ekstra økning.
Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget.
3. Styret gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Bjaavann GK for å komme til en felles prismodell og
rettigheter for våre medlemmer om spill på Bjaavann.

4. Det ble i tillegg til fremlagte forslag også fremmet nytt forslag fra Sten Pedersen om at styret skulle få
fullmakt til å eventuelt fastsette kontingent på kortbanen.
Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget
Vedta medlemskontingent

Senior med spillerett
Senior uten spillerett
Student med spillerett
Ungdom 19-24 med spillerett
Junior 15-18 med spillerett
Junior 0-14 med spillerett
Årsgreenfee

2014
Kontingent
3 950,1 600,2 200,2 200,1 200,1 000,2 600,-

2013
Dugnadsavgift
200,0,200,200,200,0,0,-

Dugnadsavgift kr. 200 tilbakebetales med et gavekort på kr. 300 i proshop ved deltakelse på
dugnad, styreverv, komiteverv eller annet frivillig arbeid.
Det ble foreslått å fjerne kategorien «Student med spillerett». Saken ble tatt opp til avstemning
og det var èn stemme for og 40 stemmer mot. semesteravgift.
Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget

Vedtak av idrettslagets budsjett
Styret fremla forslag til budsjett som ble viser et overskudd på kr. 4.229,-. Budsjettet ble gjennomgått for så
å gå til avstemning.
Årsmøtet godkjente dette enstemmig
Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Fremlagte organisasjonsplan var uforandret fra forrige periode.
Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag.
Foreta følgende valg:
Valgkomiteens forslag:
Leder:
Sten Pedersen

(valg 1 år)

Nestleder:

Oddbjørn Åteigen

(2 år)

Styremedlemmer:

Else Seland Bjørgum
Elisabeth Homme
Sven Arild Egebakken
Anne Lise Flåt
Rune Egedal

(2 år)
(2 år)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)

Kontrollkomité:
Per Kåre Selle
Mogens Lykke Pedersen
Valgkomité:
Leder:
Medlem:
Vara

Mikael Pedersen
Jorun Adolfsen
Elisabeth Fiksdalstrand

Utdanningskontakt:
Oppnevnes av styret
Revisor

Alv A. Engebø

Årsmøtet godkjente enstemmig valgkomiteens forslag

Annet
Styreleder takket alle tillitsvalgte og ansatte for en flott innsats gjennom året 2013 og ønsket alle lykke til i sesongen
2014.

Æresmedlem
I forkant av årsmøtet ble det til styret fremmet forslag om å utnevne Martha Haugland som Æresmedlem av
Kristiansand Golfklubb. Styret i klubben har behandlet saken og kommet frem til at det er på sin plass og fremme
dette forslaget for årsmøtet.
Martha Haugland har gjennom sitt mangeårige engasjement bidratt på en positiv og god måte i Kristiansand
Golfklubb. Ikke minst har hun gjort en fantastisk jobb i forbindelse med «Martha`s Engler» hvor hun har stått i
spissen for en flott gjeng med seniorer. Gjennom «Martha`s Engler» har klubbens seniorer hver torsdag gjennom
hele sesongen gjort en meget bra dugnadsjobb med å holde banen fin og ryddig.
Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag om å utnevne Martha Haugland som Æresmedlem.

__________________________
Cato Benham(referent)

__________________________
Harald Andre Løvland

__________________________
Pål Thorsen

