
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

Sak nr. Sak Frist / ansvar 
1 Nytt fra administrasjon 

Det er i siste periode avviklet litt ferie blant ansatte. Det er ellers full innsats for å 
klargjøre sesongen 2014. Dette måtte være seg alt fra kurs, arrangementer, 
sponsorer, bedrifts arrangementer samt at det brukes også litt energi på 
oppgradering av klubbhus og bane. Når det gjelder ansettelse av ny greenkeeper er 
dette godt i gang og vi har aktuelle kandidater på blokka.  
 

 

   
2 Konstituere ny nestleder 

Cato Benham Går automatisk ut av styret i forbindelse med ansettelse. Det ble 
diskutert om hva styret skulle gjøre og det kom opp 3 alternativer. La styret stå 
uten nestleder frem til årsmøtet, bruke et eksisterende styremedlem som nest leder 
eller ta et ekstraordinært årsmøte og velge nytt styremedlem. Sten Pedersen ser på 
saken og kommer opp med et forslag. 
 

 
 

 
SP 

   
3 Golftinget 

Golftinget arrangeres i Kristiansand den 23. og 24. november 2013. Antall delegater 
på møtet bestemmes av størrelsen på klubben. Vi har en delegat + daglig leder (kan 
møte men ingen stemmerett). Styret har fullmakt fra årsmøtet til å utnevne delegat. 
Det ble besluttet at Sten Pedersen representerer klubben som den stemmeberettiget 
og Cato Benham stiller som daglig leder.  
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4 Regnskapet 

Regnskapene ble gjennomgått på styremøtet og resultatet ser ut til å bli cirka +/- 
0,- for 2013. Styret ønsker å ferdigstille årsregnskapene så tidlig som mulig og Cato 
Benham kontakter revisor for å organisere dette. 
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5 Årsmøte 

Årsmøtet begynner å nærme seg og det er i styret besluttet at årsmøtet skal 
avvikles onsdag den 26. februar klokken 19.30. Sten sørger for at alle nødvendige 
papirer ferdigstilles i god tid slik at disse kan lastes ut på klubbens nettsider. 
Informasjon om årsmøtet legges også ut på klubbens nettsider. 
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6 Korthullsbanen 

I store trekk ble kortbanen ferdigstilt den 15. september som planlagt. I etterkant 
har det vist seg at greenmassene som er levert ikke holder de krav som klubben har 
bestilt. Kaspar Strømme AS som er hoved entreprenør har påtatt seg 
reklamasjonsansvar (det er en underleverandør som har levert greenmassene). Det 
arbeides nå med løsninger for å rette opp feilen og målet er at dette ikke skal 
forsinke prosjektet. Cato Benham forfølger saken og rapporterer til Sten Pedersen 
om fremgangen i prosjektet.  
 

 
 
 
 
CB 

   

Sted Klubbhuset Dato 11.11.2013 

Møte nr. 10 - 2013 Referent Cato Benham 

Styremedlemmer Til stede Inviterte Til stede 

Sten Pedersen X Elisabeth Fiksdalstrand  

Anne-Lise Flåt X Marius Andersen  

Oddbjørn Åteigen  Cato Benham X 

Rune Egedal X   

Else Bjørgum X   

Sven Arild Egebakken X   



7 Ny nettside KGK 
Ny nettside er under utarbeidelse og ferdigstillelse av denne begynner å nærme seg. 
Utlasting av ny side skjer nok i løpet av noen uker. Styret har alle fått linken hvor 
sidene ligger og skulle komme med tilbakemeldinger.  

 
 

CB 

   

8 Søknadsportal 
En god inntektskilde for klubben er diverse tilskudd som kan søkes om i forskjellig 
sammenhenger. Det er kommet forslag fra Cato Benham om at det kanskje bør 
opprettes et eget utvalg som kan ta seg av dette. Styret fikk ikke tid til å behandle 
dette og saken flyttes til neste møte.  

 

   

9 Sponsorer 2014 
Cato og Elisabeth er i full gang med sponsorarbeidet for 2014 og det er allerede 
signert en del avtaler. I tillegg er det flere som er under arbeid. 

 

   

10 Evaluering av 2013 og forberedelser 2014 
Saken flyttes til neste møte. 

 

11 Diverse 

 Julebord for styret / ansatte legges til 26 november. Rune fikser bord 
 Det vurderes om det skal være litt juleåpent i Proshopen 
 Legge ut en nyhet på nettsidene ang «Golfheftet» 
 Nytt styremøte 16. desember og 20. januar 

 

   

 Møte avsluttet  

   

   

   

 

Signaturer 

 

________________________  ________________________ 

 


