Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

KGK Klubbhus

Dato

07.01.2017 kl 18:00
Ordinært styremøte

Møte nr.

10-2017

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Johan Svensson

Inviterte

Møtt

Oddbjørn Åteigen
Harald Aabel
Freddy Larsson

x
x
x

Cato Benham
Laila Nordlid
Natalia Van Putten

x
x (punkt 3)
x (punkt 3)

Pia Tellefsen

x

Else Seland

x (punkt 3)

Magnus Gudbergsson

x

Geir Christensen

x (punkt 3)

Ingrid Wirsching

x

Johan Svensson

x
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Sak
Agenda
1. Forrige referat.
2. Dame/gubbe turneringene.
3. Regnskap
4. Status Catos sykemelding
5. Kontingent.
6. Diverse fra Cato/Hege (se vedlegg)
7. Juniorsatsingen.
8. Årsmøte
9. Eventuelt
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Godkjenning av referat fra sist møte
• Ingen kommentarer
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Dame/gubbe turneringene
• Dame utvalget stilte godt forberedt og hevdet at det var viktig at de
fikk beholde turneringsformen fordi:
o Ivareta miljøet blant klubbens damer – få med flere damer. Her
har damene selv et ansvar.
o Det er 225 damer i klubben – ca 20 stiller i gjennomsnitt på
dame dag
o Ønsker å øke/bedre samarbeidet med Bjaavann. Dameutvalget
vil ta kontakt med Bjaavann for å øke hyppigheten av å spille
sammen slik at i kan redusere stenging av banen til f.eks. en
gang hver 14. dag.
• Gubbeutvalget hevdet at deltagelsen var høyere enn det KGK hevdet.
Dårlig vær har vært grunn til dårlig deltagelse. Utvalget hevdet det var
45,9 deltagere og det er satt en grense på 54 spillere.
o Ser ikke noen forskjell på om det spilles slag eller stableford,
o Har innført at det kan spilles fra rød Tee. Utvalget ble klar over
frafall pga krav om gult utslag og endret umiddelbart til både
gult og rødt. Det er opp til hver enkelt spiller.
• Det bør vurderes å innføre et begrenset antall med bonger med fritt
spill på dame og gubbe turneringer for nye medlemmer for å øke
interessen.

Ansvar

Else

Else

Geir/Else/Cato

•
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KGK aksepterte argumentasjonen fra Dame og gubbe utvalget og vil
fortsette som det har vært og gjennomføre en ny vurdering etter
sommerferien 2018.

Regnskap
o Det blir litt endringer i regnskapet for 2017 som følge av redusert mva
kompensasjon på ca 100 000 kr. Dette skyldes at klubben har en
omsetning på over 5 mill kr.
o Leasing kostnader har økt og det har i 2018 var store investeringer.
o Post på oppgradering av anlegg må vurderes av kontroll utvalget om
det skal utgiftsføres i 2017, noe som vil medføre underskudd for 2017
eller om det skal aktiveres under golfanlegg og bygninger.
o Inntektene for 2017 er litt høyere for dette året enn året før. Utgiftene
er også litt høyere.
o 2018 er besluttet å være et hvileår med hensyn til investeringer.
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Catos sykemelding
o Cato er sykemeldt 70% i ytterligere 3 uker fremover.
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Kontingent
o Kontingenten økes med 100 kr per år for spiller med full spillerett for
2018.
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Diverse fra Cato og Hege
o Nye bane guide må lages ettersom den gamle inneholder feil. Må lages
i en type papir som tåler fuktighet.
o Scorekort – nye scorekort må trykkes opp
o Arkiv skal digitaliseres
Junior satsing
o Juniorer, trenere og Marius skal være med på møte med Hans Åberg
som skal holdes 10. februar. Når Hasse har lagt frem sitt, så bør jo
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Cato

Cato
Cato
Cato
Oddbjørn

styret, sammen med junior og Marius, bli enige om dette er noe de
synes er OK å bruke kr. 35.000,- på.
o

Tanken har vært at KGK signerer med Hans Åberg. Koster oss 35.000,kr/år. Det er skaffet en sponsor som dekker denne kostnaden. Alle
sørlandsklubber har sagt ja med unntak av Arendal. Det klareres ut om
den sponsoren Oddbjørn snakker om kun er villig til å sponse opplegget
til Hasse, eller om han generelt ønsker å sponse juniorsatsinga i
klubben. Hvis i så fall det kun er opplegget til Hasse, så er det jo da
allerede bestemt å kjøre løpet med han.

o
9
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Avtalen utformes slik at den kan sies opp ved avvik

Årsmøte 2018
o Holdes 15. mars 2018
Eventuelt
o Det nye styre må få utarbeidet en strategi plan for KGK
o Sammenslåing med Bjaavann
o Det var en del diskusjon rundt dette punkt. I neste styremøte
vil klubben sette ned et utvalg til å delta i slike forhandlinger.
Det viktige er å få etablert risiko punkt/element. Deretter må
KGK gjennomgå disse; behandle de på en måte for å eliminere/
redusere disse før man eventuelt går videre.
o Sammenslåing er en årsmøte sak.

Oddbjørn

Cato

Nytt styre
Oddbjørn/Johan

