Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

KGK Klubbhus

Dato

13.06.2016 kl18:00
Ordinært styremøte

Møte nr.

05--2016

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Inviterte

Oddbjørn Åteigen
Harald Aabel
Freddy Larsson
Kay C. Jørgensen
Elisabeth Fiksdalstrand

x
x
x
x
x

Ingrid Wirsching

x

Johan Svensson

x

1

Johan Svensson
Møtt

Cato Benham

Sak
Referat fra styremøte nr 4 ble godkjent

x

Ansvar

2

Regnskap

Medlemsmassen utviklere seg positivt. Det er 100 medlemmer som ikke
har betalt kontingent. Purringer sendt.

Medlemsavgift som betales månedlig over avtalegiro er ikke inntektsført.

Resultatet synes å utvikle seg greit og situasjonen er under kontroll.

3

Utstyr
Fairway klipper er bestilt og blir levert neste uke.

4

Utleie av banen

Når banen er åpen skal det ikke være arrangementer hvor det serveres
alkohol.

Det skal heller ikke nytes alkohol i felles områdene.

5

NM for seniorer + 70
Det skal være med en deltaker i år. Klubben dekker dette, men det skal være en
egenandel på 1000 kr. Det skal lages et budsjett før mesterskapet gjennomføres
som sendes daglig leder.

Cato

6

Samarbeide med andre sørlandsgolfklubber
Bjaavann har tatt initativ til holde et møte på et møte på Bjaavann hos de onsdag
22.06 kl 18:00. De fra styret som har anledning stiller.

Styret

7

Tilskuddsordning fra kommunen
Det vises til mail fra Bjaavann i går. Oddbjørn tar kontakt med Terje å avklarer hva
dette dreier seg om.

8

Kurs for nybegynnere
Tilbud om gratis kurs fjernes fra hjemmesiden og stoppes.

Cato

Cato

Cato

Oddbjørn

Cato

9

Golfskole
Holdes som planlagt.

10

Lag NM Damer og Herrer
Kvalifisering bør holdes. Skal diskuteres i sportslig utvalg. Det er 4 til 5 turneringer i
Sørlandsk Tour som fungerer som kvalifisering.

11

Hjemmeside for klubben
Bør sprite opp hjemmesiden. Prøve å få en WEB ansvarlig. Spør Else Seland
Bjørgum.

12

Turneringer
I forbindelse med neste sesong må det lages retningslinjer for å ikke sperre banen
for lenge som følge av mange turneringer. Om nødvendig må damedag og gubben
kanselleres dersom det igjen kan bli inntil 6 dager i en uke hvor banen blir blokkert
som følge av turneringer.

13

Filming av banen – baneguide
Be om tilbud på filming av banen med drone. Freddy er kontakt person

Cato

Ingrid

Oddbjørn/Cato

Cato

