Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

KGK Klubbhus

Dato

12.02.2018 kl 18:00
Ordinært styremøte

Møte nr.

11-2017

Styremedlemmer
Oddbjørn Åteigen
Harald Aabel
Freddy Larsson

Referent
Møtt

Johan Svensson

Inviterte
x
x
x

Møtt

Cato Benham

x

Pia Tellefsen
Magnus Gudbergsson
Ingrid Wirsching
Johan Svensson

x

Sak
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Agenda
1. Agenda
2. Godkjenning av forrige referat
3. GDPR – plan for gjennomføring
4. Budsjett/Årsregnskap
5. Simulatorer, veien videre?
6. Bjaavann, veien videre?
7. Turneringsutvalg
8. Evt.
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Godkjenning av referat fra sist møte
 Ingen kommentarer
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GDPR – plan for gjennomføring
 GDPR (et nytt EU direktiv som handler om IT sikkerhet hvor
styret blir ansvarliggjort. Dette trer i kraft fra 28.05.2018.
Styret og Cato bør komme på en opplæring om dette. Fra
30.05 settes det i gang kontroller og det er ingen
overgangsperiode. Bøter er fastlagt to 4% av omsetning og
styret kan ansvarlig gjøres.
 Cato holder kontakt med Norges Golfforbund for å undersøke
hva de gjøre og jobber med i forbindelse med Golf boks.
Rapporterer på neste styremøte.

Ansvar

Cato
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Budsjett/årsregnskap
 Små endringer i budsjettet sammenlignet med i 2017.
Inntektene er økt med ca 200 000 kr. Mye av dette skyldes
simulatorene. Utgiftene er mer eller mindre på samme nivå
slik at det er lagt opp til et overskudd på 500 000 kr, mot
budsjettet for 2017 som viste 270 000 kr.
 2018 sagt å være et år uten store investeringer og heller satse
på reduksjon av gjeld.
 Regnskapsmessig er inntektene i 2017 ca 60 000 kr høyere enn
budsjett, mens utgiftene har vært ca 200 000 kr høyere, noe
som har medført at årsresultatet synes å bli ca 160 000 kr
lavere enn budsjett. Dette skyldes høyere rentekostnader, IT
kostnader, økte kostnader på junior satsingen og økte
banekostnader.
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Simulator – veien videre
 Har startet å se på et nytt verksted bygg som erstatning for det
som vi har i dag som er modent for utskiftning. I denne
forbindelse ser vi på å bygge en 2. etasje hvor det settes opp 3
nye simulatorer samt putting område samt en «driving range».
Det foreslåes at dette presenteres som informasjon før
årsmøte 15. mars 2018.
 Det må gjøres mye utredningsarbeider og forberedelse før
dette kan settes i gang.
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Samarbeid med Bjaavann
 Vi ble enig om å sette ned et utvalg for å gjennomføre
diskusjoner. Følgende ble foreslått til å sitte i dette utvalget:
 Freddy Larsson
 Sten Pedersen
 Johan Svensson
 Forslag er at vi begynner med interne møter for å sette opp
problemstillingene vi ser. Deretter vi bør ha et møte med Sola
og Solastrand Golfklubb for at de kan fortelle om
utfordringene de hadde i sine diskusjoner om sammenslåing.
Deretter kan vi ha møte med Bjaavann.
Turneringsutvalg
 Møte skal holdes 14.02.2018 kl 18:00 for å lage et forslag som
skal sendes til de andre sørlandsklubbene for å koordinere
turneringsoppsettet.

Cato

Johan

Oddbjørn

8

Eventuelt
 Grini Golfklubb har henvendt seg til oss med forslag om at vi
kan spille 2 gratis runder hos de og de kan spille det samme
hos oss. Styret går for dette.
 Mandal og Grimstad samarbeidet videreføres i 2018. Dvs gratis
spill på banene fra 01.05 til 31.08.2018.
 Det skal vurderes å skaffe firmabil til KGK gjennom en leasing
avtale og se om dette kan avhjelpes av en sponsor. Harald
sjekker og kommer med et tilbud.
 Junior satsingen – Jobber med Hans Åberg. Junior avdelingen
må definere sine behov og sette av dager og tid.
 Oddbjørn har ansvaret for å utarbeide en avtale med Hans
Åberg.
 Greenbørste – vi kan låne fra Arendal ved behov.

Cato

Harald

Oddbjørn

