
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 
1 Agenda 

 Regnskap 

 Norway summer games 

 Avslutning for Arne Tjärnström. Turnering-avslutningsmiddag-
Æresmedlem/hedersmerke. 

 Protjenesten. Hva gjør vi fremover?  

 Videre/utvidet samarbeid med Bjaavann. 

 Avtale med Grimstad og Mandal 
 Lønn til banemannskapet 

 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 
 Ingen kommentarer 

 

3 Regnskap 
 Kontrollkomiteen har kommentert på at budsjettet var 300 000 kr for 

oppgradering av Klubbhuset, mens det aktuelle tallet er 414 00 kr. I 
hovedsak skyldes dette at ingen ansatte deltok i snekkerarbeidet. 
Standarden på bygget er løftet vesentlig og dette blir stadig kommentert. 

 Overskuddet er på 1,1 mill kr. I fjor på samme tid var det 1,190,000 kr. 
Greenfee er gått ned. 

 

 

4 Norway summer games 
 Prøvde å få med NGF, men fikk ikke det til. Hadde 10 deltakere i alderen 

fra 8 til 14 år. 
 Reisen til Danmark er det 35 fra vår klubb hvorav 15 spillere. 

 
 

 

5 Avslutning for Arne Tjärnström 
 Blir nå pensjonist og styret støtter komiteens forslag om å tildele Arene 

hederstegn. 
 Foreslår at vi fredag 15.09 holder en turnering far kl 17:30 for Arne med 

påfølgende kaffe og kaker etterpå. 54 spillere kan melde seg på men det 
reserveres for 15 ansatte og styre/komitemedlemmer 

 

 

Sted KGK Klubbhus Dato 21.08.2017 kl 18:00 
 

Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 05-2017 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Oddbjørn Åteigen x Cato Benham x 

Harald Aabel x   

Freddy Larsson x   

Pia Tellefsen x   

Magnus Gudbergsson    

Ingrid Wirsching    

Johan Svensson x   



6 Protjenesten fremover 
 Proen har etter 5 måneder kommet med mange forslag til endringer på 

avtalen. De fleste er ikke aktuelle. 
 Klubben må se på behovet for protjenester fremover etter 01.11.2017 

ettersom det er lite behov for dette i vinterhalvåret. 
 

 

7 Videre/utvidet samarbeid med Bjaavann. 
 Blir et møte i september med Bjaavann for å diskutere samarbeidet 

 

8 Avtale med Grimstad og Mandal 

 Avtalene har fungert veldig bra og løper fra 01.05 til 0+1.09. Vil ta 
kontakt og prøve å få den til å løpe også neste år. 

 

 
 

8 Lønn for banemannskapet 

 Cato har myndighet til å avtale dette og informere styreformannen 
ettersom Arne slutter og de får nye og mer omfattende oppgaver. 

 

 


