Styremøte Kristiansand Golfklubb

Styremøte nr:
Dato:
Sted:

2/2013
13. mars
Klubbhuset

Tilstede fra styret
Cato, Oddbjørn, Else, Svein Arild, Rune, Sten
Forfall: Anne Lise
Inviterte gjester/ansatt:
Elisabeth, Marius

Saker til behandling:
 Styrekontakter i utvalg
Miljø
Dame
Gubbe
Senior
Handicap / turnering
Bane / dugnad
Junior / elite
Marked
Nybegynnerutvalget
Informasjon


Else
Else
Svein Arild
Svein Arild
Oddbjørn
Rune
Sten
Marius

Regnskap / revisjon
o KGK sjekker hva KGK må gjøre for å kunne redusere prisen på
revisjonstjenester.
Ansvar:
Sten
o KGK sjekker opp muligheten for å fortsatt kjøpe inn denne tjenesten fra
Reklame slik som i dag.
Ansvar:
Sten tar kontakt med Idrettskretsen for å fremme en forespørsel
om dispensasjon.



Utvalg for å se på samarbeidsmuligheter med Bjaavann GK
o KGK vil være representert med Elisabeth, Rune og Sten Pedersen



Styringsgruppe for korthullsprosjekt. Forslag på kandidater:
o Leder Mogens Pedersen
o Cato Benham
o Tom Arne Nordvik



Bane
o 18 utslag.

Det settes ned en gruppe som kommer med forslag til mulig løsninger frem til
sesongstart.
Utvalget bes om å tenke alternativt i forhold til den løsningen som er presentert
i dag. Vi ønsker 18 utslag som ikke skal koste for mye penger samt at
sikkerheten må ivaretas.
Rune leder utvalget, Marius er med samt at de selv finner to personer som
deltar i dette arbeidet.
Banedugnad: forsøker med 6 og 7 april
Ansvar: Rune
o Innkjøp av ny røffklipper
Beslutning vi kjøper røffklipper i henhold til tilbud fra England. Vi importerer
selv. Prisen vil være ca. 100.000 inkl. mva. Arne mener dette er en maskin som
tilfredstiller våre krav og forventinger til en slik maskin. Ny maskin i Norge
koster i underkant av 300.000.
Ansvar: Cato

Saker til orientering:
 Presentasjonsrunde av styremedlemmene
 Sykemelding: Arne er sykemeldt til 4. april.
 Ønsker å feire klubbens 40 års jubileum høsten 2013. Settes inn i
turneringsprogrammet

