Møtereferat
Møte:

Styremøte Kristiansand Golfklubb

Dato:

13.mai

Referent:

Tidspunkt fra:
19:00

Tidspunkt til:
21:00

Meldt avbud

Styremøte nr:

04/13

Deltakere:

Til stede

Sten Pedersen

X

Anne Lise Flåt

X

Cato benham

X

Elisabeth Fiksdalstrand

X

Rune Egedal

X

Else Bjørgum

X

Sven Aril Egebakken

X

Oddbjørn Åteigen

Sak
nr.
01

Navn

Elisabeth Fiksdalstrand

Til stede

Marius R. Andersen

Meldt
avbud

X

X

Sak

Frist / ansvar

Referat fra forrige styremøte
Ingen kommentarer fra forrige referat

02

Nytt fra administrasjonen
Purring på kontingent vil bli sendt ut etter pinse. Det vil også bli sendt ut

Elisabeth

faktura på skapene.
Sebastian Høyer Thorsen er ansatt som sommerhjelp i kafe og proshop.
Daniel og Lise Lotte er begge på plass fra

Arne er tilbake i 50 % fra og med 3. mai. Og vi fått Kenneth Mayer som
ekstrahjelp på banen noe i sommer.

03

Regnskap
Info
Større innkjøp av utstyr til proshop.bla innkjøp av to sett custom fit.

04

Sport inkl. Junior/Elite
Informasjon om turneringer der våre elitespillere eller juniorer deltar blir
lagt ut på hjemmesiden.

Marius

Spørre Pål Thorsen om han kan ha ansvaret sportsidene.
Elisabeth
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05

Bane
-

Korthullsprosjektet – 3 år siden vi fikk tilbudet. Beløpet er index
regulert og dette utgjør en økning på 4,4 % - ca kr 115.000.
15. juni skal anleggsveien være ferdig, og 17. juni starter de på
arbeidet.
Sikring ved driving range mot hull 9

Status bane
Tilbakemelding på kostnad for å bygge nye teesteder ved neste
styremøte-

Info

Rune

Vikar
Kenneth Mayer jobber som greenkeeper assisten
Greenfee:
Sette ned prisen til kr 125 så lenge det er provisorisk green på flere av
hullene.
Øke dagsgreenfee til kr 300 i høysesongen. (Skoleferien)

.
06

07

Sponsor/Marked
Sponsorturnering satt til 27. juni – invitasjon sendes ut

Elisabeth

Øke sponsorinntektene med mere reklame rund banen.
Utarbeide forslag til hvor det kan settes opp

Cato

Medlemsstatus
Prøveprosjekt: Gi fjorårets kursdeltagere og årets nybegynnere gratis
rangeballer/Kort. Vil bli evaluert til høsten

Info

Etablerte kan få kjøpt årskort på driving range til kr 1200,-.

08

Medlemsverving

Cato/Elisabeth

Ta ut liste fra Golfbox på dem som har meldt seg ut og sende dem et
tilbud.
Kurs og medlemskap for 2013 kr 4850,-, dette inkluderer også gratis
rangeballer(Personlig - kan ikke overdras til andre). Settes som info på
hjemmesiden.

09

Jubileumsturnering
Satt til 17. august – med turnering og bespisning (grillmat)
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10

Neste styremøte

.
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