Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

KGK Klubbhus

Dato

09.01.20172016 kl18:00
Ordinært styremøte

Møte nr.

01-2017

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Johan Svensson

Inviterte

Oddbjørn Åteigen
Harald Aabel
Freddy Larsson

x
x
x

Elisabeth Fiksdalstrand

x

Ingrid Wirsching

x

Johan Svensson

x

Cato Benham
Michael Pedersen

Sak
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Møtt
x
Delvis

Ansvar

Saksliste:

Referat forrige møte.

Valg 2017/Årsmøte

Regnskap/Økonomi

Søknader

Premiering

Banen

Avslutning for styret og ansatte
Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent
Valg 2017/Årsmøte

Årsmøte vil bli avholdt 16.03.2017 kl 18:00. Mogens Pedersen vil bli
forespurt om å bli ordstyrer.

Da Kay Christian Jørgensen trakk seg burde valgkomiteen blitt
informert. Det ble fra styret, den gang, vurdert dithen at det var
allerede så mange medlemmer i styret at man ville greie oppgavene
uten at en ny person ble valgt.

Anne Lise Flåt er nå medlem av valgstyret.

Harald, Oddbjørn. Elisabeth og Kay Christian er på valg.

Valgkomiteen vil starte sitt arbeid med å intervjue
styremedlemmene om behov for tilleggskompetanse.
Regnskap/Økonomi

Innenfor rammene som ble gitt av årsmøtet i 2016 beslutter styret
å øke kontingenten med kr. 50,- i 2017 for medlemmer med og
uten spille rett. Andre medlemskapstyper blir på samme nivå som
nå.

Resultatet for 2016 ser ut til å bli på mellom 180 000 kr og 200 000
kr.

I 2017 er det montert nye gatelys og bestilt ny bom på veien inn til
klubbhuset. Det vil bli skiftet kledning på klubbhuset, skiftet
terrasse utenfor klubbhuset samt skifte rekkverket. Dette vil det bli
redegjort for på årsmøtet.

Videre må det vurderes å lage en ny driftsbygning som erstatning
for teltet for å ivareta maskinparken. Det vil bli søkt om spillemidler
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til å være med på å dekke dette. Dette må komme i 2018. Før dette
må det lages tegninger, utarbeides budsjett og søkes kommunen.
Fakturaer vil blitt sendt ut i morgen for medlemskontingent for
2017.
Per 31.12.2016 er vi over 900 medlemmer inklusiv
nabomedlemskap.
Greenfee inntekter har falt med ca 80 000 kr i 2016.
Det vil bli intensivert banekontroll i 2017.
Vil invitere hotellbetjeningene fra byens hoteller ut på banen for å
markedsføre oss overfor hotellene. De vil igjen kunne informere
gjester om spille muligheter.
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Søknader

Vil sikre at det utarbeides søknader på tilskudd. Det er mange
plasser å søke.
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Premiering

OÅ vil se på premiering ettersom den i 2016 var vesentlig større
enn tidligere. Order of Merits vil også bli vurdert.
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Banen

Det sees på å anlegge utslag på hull 3 og 8 på gress T.
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Avslutning for styret, deltagere i utvalg og komiteer og ansatte

Holdes på Pieder Ro 03.02.2017
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