Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

KGK Klubbhus

Dato

10.10.2017 kl 17:30
Ordinært styremøte

Møte nr.

07-2017

Styremedlemmer
Oddbjørn Åteigen
Harald Aabel
Freddy Larsson

Referent
Møtt

Johan Svensson

Inviterte
x
x

Møtt

Cato Benham

x

Pia Tellefsen
Magnus Gudbergsson

x

Ingrid Wirsching

x

Johan Svensson

x

1

Sak
Agenda

1.
2.
3.
4.

Forrige referat.
Regnskap
Klubben
Pro tjeneste og Samarbeidsmøte med golfklubbene i
distriktet.(31/10 i Mandal).
5. Golftinget-Hvem sender vi. Hva innstiller vi på ang.greenfee
overenskomsten?
6. Evt.
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Godkjenning av referat fra sist møte

Ingen kommentarer
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Regnskap

Varelageret er telt men ikke summert. Dette skal telles på nytt 01.11.2017

Inntekter er litt bedre enn i fjor.

Det skal søkes om spillemidler for utstyr. Det skal inkluderes for leasing
utgifter til simulator. Dette utgjør 16 000 kr/mnd.

4

Klubben

Cato var på lederkurs i NGF regi i forrige uke . Her ble drift diskutert og
mange var forundret over at KGK stenger banen for Damedag og Gubben i
flere timer hver uke. Det er i snitt 40 medlemmer som deltar på Gubben og
ca 20 på Damedag. Det må vurderes andre former for spill. Cato
undersøker med andre klubber hva de gjør og lager et forslag til endring
som tas opp med utvalgene.

Må også se på green fee. Må den økes kraftig? Det bør også se på den form
for medlemskap Bjaavann har.

Også se på en klubb i klubben for de mest aktive eller interesserte i
klubben. Cato lager et forslag.

Ansvar
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Protjeneste-evt. samarbeid med andre klubber.

Oddbjørn lager et svar til Bjaavann.

Oddbjørn og Johan deltar på møte i MGK 31.10.2017 kl 18:00. Cato
er hjertelig velkommen til å delta.
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Golftinget-Hvem sender vi.


7

Ingrid reiser på Golftinget. Det bør holdes et styremøte for Tinget slik at vi
har omforent holdning til forhold det skal stemmes over.

Eventuelt

Sponsor arrangementet var veldig vellykket. Det er kommet mange
positive tilbakemeldinger.

