
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 

1 Saksliste: 

 Referat forrige møte. 

 Simulator 

 Økonomi/regnskap 

 Kompensasjon for vakttjenester/rabatt for medlemmer 

 Sørlandsuga – erfaring fra denne. 

 Bjaavann 

 Daglig leder 
 

 

2 Referat fra forrige møte 

 Referatet ble godkjent 
 

 

 

3 Simulator 

 Det er driftsproblemer med simulator 2. Den registrerer ikke ballen. 
Dette er tatt opp med Trackman. Er i kontakt med Trackman som 
prøver å løse problemet ved fjernassistanse. Har gitt beskjed om at 
KGK vil fra nå fakturere Trackman med 2500 kr/dag til problemene 
er løst. Dette er veldig frustrerende og det bør vurderes om 
simulatoren bør stenges. Har på 3 uker hatt 92 000 kr i inntekt på 
simulatoren. 

 

 
 
 
Cato 

4 Økonomi/ Regnskap 

 Ser ut til at vi går med overskudd i 2016. Har til utgangen av oktober 
et resultat på 320 000 kr. Ser ut til at vi i tillegg får 250 000 kr i 
inntekt på drift i tillegg til forventet moms refusjon på anslått 
275 000 kr. Det kommer jo selvsagt utgifter til dette. 

 Vi trekker ikke på kassakreditten. Vi har en 2 delt kassakreditt på 
300 000 kr pluss 500 000 kr avhengig av sesongsvingninger. 

 
Cato 

Sted KGK Klubbhus Dato 21.11.2016 kl18:00 
 

Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 08-2016 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Oddbjørn Åteigen x Cato Benham x 

Harald Aabel x   

Freddy Larsson x   

Elisabeth Fiksdalstrand    

Ingrid Wirsching x   

Johan Svensson x   



 Vi har 880 medlemmer pluss nabomedlemmer så totalt utgjør dette 
over 900 medlemmer. 

 Har ikke hatt forventede inntekter. Har følgende avvik: 
o Manglende inntekter på utleie av skap – dette vil vi få i 2017 
o Proshop – salg har gått noe ned 
o Green fee inntekter er redusert 
o Driving range har gått litt opp. 

 Leasingkostnader har gått opp som følge av nødvendige 
forbedringer på maskinparken. 
 

5 Kompensasjon for vakttjeneste for simulator/rabatt for medlemmer 

 Det ble besluttet at de som er simulator vakt skal få en gratis 
simulator time per vakt. Det gjelder også kun en time totalt dersom 
2 står sammen. 

 For sesongen 2016/2017 beholdes de oppgitte priser. Pris for KGK 
medlemmer skal diskuteres etter sesongslutt til våren. Må først ha 
erfaring med driften. 
 

 

6 Sørlandsuga 

 Mandal Golf klubb har kalt inn til møte for å diskutere erfaringer fra 
Sørlandsuga. KGK har den holdning at Sørlandsuga bør arrangeres i 
høstferien og videre må alle klubber ha samme opplegg, dvs samme 
rabattordninger. 

 Oddbjørn har ikke anledning til å møte. Johan stiller på vegne av 
klubben. 
 

 

7 Bjaavann 

 Bjaavann har forlenget avtalen med Gordon Murray på 60% og 
trenger ingen tjenester fra KGK. 

 

8 Daglig leder 

 Har mange timer i 2016 og det må diskuteres løsninger på dette. Må 
få samordnet aktiviteter slik at daglig leder kan få en bedre 
arbeidssituasjon. 

 

 


