Referat styremøte Kristiansand Golfklubb
Sted

Klubbhuset

Dato

09.05.2016
Styremøte

Møte nr.

3 - 2016

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Inviterte

Oddbjørn Åteigen

x

Harald Aabel

x

Freddy Larsson

x

Kay C. Jørgensen
Elisabeth Fiksdalstrand

x
x

Ingrid Wirsching

x

Johan Svensson

x
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Johan Svensson
Møtt

Cato Benham
Arne Tjärnström (delvis, deltok under
punkt 2)
Kenneth Mayer (delvis, deltok under
punkt 2)

Sak
Godkjennelse av referat fra sist møte

x
x
x

Ansvar

Det var ingen kommentarer til referatet.
2

Investeringer
Det ble fremmet et forslag å investere i:
1)
2)

3)
3

Green rulle og spiker. Dette vil spare på klipping og sparer green. I dag
låner vi utstyr fra Mandal. Tilbud på 99 000 kr. Må hente tilbud på
leasingavtale.
Slipemaskin til klipper. Knivene til klipperen må slipes fra tid til annen. I
dag må en mann reise til Arendal for å gjøre dette og årlig kostnad beløper
seg til 40 000 kr. Har fått tilbud fra Losby om å kjøpe den de har. Må bygge
om bygget for å få plass. Cato innhenter tilbud på leasing av dette utstyret.
Pris for kjøp 185 000 kr.
Ballplukker. Ser ut som den holder ved å skifte noen deler.

Cato

Det er mottatt fakturaer for 480 000 kr inkl mva. Mangler 50 000 kr fra snekker. I
tillegg kommer taktekking, elektriker arbeid ++ en del annet.

Cato

Asfalt. Nye asfalt blir lagt i morgen.
Regnskap april.
Dette er ikke ferdig. Vareopptelling i proshop er utsatt til 01.07.2016. Alt synes å
være under kontroll. Likviditeten er bra og det er ikke noen kjente overraskelser.
Har sendt inn søknad om refusjon av moms.
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Cato

Turnerings og kølle bod.
Entreprenør kan sette opp boden med 2 mann i en uke. Marius vil bidra med hjelp.

Snekkeren kan begynne 23.05.2016. Styret gikk enstemmig inn for å iverksette
dette.
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Cato

Medlemsmassen.
Vi har 845 medlemmer + nabomedlemmer fra Bjåvann.

VTG har medført veldig få innmelding av nye medlemmer. Avslutter ordning med
gratis VTG kurs. Det gjøres også å Bjåvann.
Vi går tilbake til gammel ordning.
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PGA Kurs for Marius
Marius er bedt om å komme med et budsjett til styret for hele kurs med kursavgift,
reiser og opphold. Kurset strekker seg over 3 weekender.

