Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

Sixt`s kontorer i sentrum

Dato

06.12.2017 kl 16:15
Ordinært styremøte

Møte nr.

09-2017

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Oddbjørn Åteigen
Harald Aabel
Freddy Larsson

Johan Svensson

Inviterte
x
x
x

Møtt

Cato Benham

x

Pia Tellefsen
Magnus Gudbergsson

x

Ingrid Wirsching

x

Johan Svensson

x
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Sak
Agenda
1. Forrige referat.
2. Regnskap
3. Catos sykemelding. Nødvendige tiltak
4. Dame/gubbedag
5. Junior satsing
6. Eventuelt
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Godkjenning av referat fra sist møte
• Ingen kommentarer
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Regnskap
• Dette er ikke klart ettersom Cato er sykemeldt.
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Cato sykemelding
• Cato er 100% sykemeldt fra 15. november til foreløpig 3. januar 2018.
Dette skyldes borreliose. Håper å få gradert sykemelding etter dette.
• Marius har tatt fatt i mye så det er til stor hjelp.
• Dersom dette blir langvarig må vi finne en annen løsning.
• Cato skulle ha drevet med sponsor arbeid og begynt med årsmelding
for 2017.
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1. Dame og gubbe utvalg – turneringer
2. Dameutvalget har hatt et møte hvor det ble konkludert med følgende:
1. Opprettholde og ytterligere forbedre et godt sosialt miljø og
nettverksbygging mellom spillerne slik at vi både beholder og
rekrutterer nye damespillere.

Ansvar

•
•
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2. Nybegynnere kommer seg videre som golfspillere fra 54 i HCP og
videre ned til et godt etablert handicap. De 3 ferskeste spillerne i
utvalget (spilt 2 år) mener at Damedagen har vært helt avgjørende
for at de har blitt bedre spillere og “tør” å spille andre turneringer
også.
3. Bidra til at flere kvinnelige spillere blir bedre golfspillere, også
gjennom organisert trening i regi av Dameutvalget samt å få flere
damer til å spille turneringer generelt.
Bør se på utvidet samarbeid med andre klubber og andre starttider
intervaller.
Turneringsutvalget samt gubbe og dame utvalg bør inviteres til første
styremøte etter nyttår for å diskutere opplegget for 2018. Det bør
unngås at det legges turneringer på søndager.

Juniorarbeidet
• Det ble holdt et møte 23.11 med alle 6 sørlandsklubber hos KGK. Hans
Åberg kom og holdt en presentasjon om hvordan han så for seg at
junior arbeidet drives.
• Junior utvalget er informert om møte og utfallet av dette.
• Det må utarbeides en mer omfattende beskrivelse av arbeidet slik at
det kan legges i faste rammer.
• Kostnaden for dette er satt til 35.000 kr/år over en periode over 3 år
per klubb. Alle sørlandsklubbene signaliserte at de ville delta i dette. Vi
må ha et møte med Hans + vår junioravdeling. Her skal Hans beskrive
mer i detalj hva det er vi får for de 35.000 kr/år. Så skal vi, i samarbeid
med junioravdelingen, gjøre en vurdering på om vi vil gå for det eller
ikke.

•
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Det ble fremhevet at enkelte styrerepresentanter syntes det var et
kostbart opplegg, men et enstemmig styret gikk for å fortsette arbeidet
med dette.

Eventuelt
• Grimstad Golf Klubb er veldig fornøyd med den hjelp av protjenesten
de har fått og vi gjerne utvide samarbeidet i 2018.

Oddbjørn

Oddbjørn

