
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 
1 Agenda 

 Godkjenning av møtereferat fra forrige møte 
 Regnskap t.o.m februar 
 Oppussing av klubblokale 
 Avtale med Grimstad 
 Ny kontrakt med Marius 
 Innspill i forhold til utvidet samarbeid med andre klubber 
 Eventuelt 

 
 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 
 Ingen kommentarer 

 

3 Regnskap t. o. m. februar 
 Regnskapet viser positive tall. Blir sendt ut. 
 Forventer en sprekk på skiftning av panel på klubbhuset ettersom 

egeninnsatsen ikke har vært så som planlagt. Dette må spares inn på andre 
poster. 
 

 

4 Oppussing av klubbhus 
 Oppussingen er kommet godt i gang.  
 I morgen begynner de å skifte terrassen 
 Fortsetter deretter på siste veggen. 
 Marnar bruk har sponset alt panel 
 Prøver å få Skarpenes til å sponse nye takstein. Må legges på dugnad. 

Dersom Skarpenes ikke vi sponse så utsettes skiftningen 
 Det er ikke dukket opp noen overraskelser ved skiftning av panelet. 

 

 
 

Cato 

4 Avtale om utleie av pro til Grimstad 
 Avtale med Grimstad er signert. 
 Det er avtalt med Marius at han er i Grimstad tirsdager fra 14:00 til 20:00. 
 Kølletilpasninger må gjøres på KGK. 

 
 
 

5 Ny avtale med Marius 
 Avtalen er sendt til Marius. 
 Har ikke fått til møte med Marius. Skal møte han i neste uke å bli ferdig. 
 Lønn justeres når oppgjørene er i havn slik at vi vet hva som er rammen. 

 
 

 
Johan/Cato 

Sted KGK Klubbhus Dato 24.04.2017 kl 18:00 
 

Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 24.04.2017 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Oddbjørn Åteigen x Cato Benham x 

Harald Aabel    

Freddy Larsson x   

Pia Tellefsen    

Magnus Gudbergsson    

Ingrid Wirsching x   

Johan Svensson x   



6 Samarbeid med andre lokale klubber 
 Vi skal ta kontakt med Mandal og Grimstad å forslå at medlemmer i KGK 

kan spille gratis på de sine baner mot at de kan spille gratis på vår bane i 
perioden fra mai og ut september. 

 
 

Cato 

6 Eventuelt 
 På KGK er det mulig å bestille i Golfbox inn til 4 dager før. Det ble foreslått 

å øke det til 7. Skal undersøkes med Mikal og Sten. 
 Narvesen Tour – spilte på Kragerø. Våre gjorde det veldig bra. Det blir flere 

tourer fremover. 
 Vi har 3 juniorer som skal til Island. 
 Det skal filmes med drone tirsdag 8. mai for å lage en promoteringsvideo. 

 

 
Cato 
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