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Generelt 

Etter flere år med relativt mye bygg- og anleggsvirksomhet, var sesongen 2018 planlagt å være en litt «roligere» og en 
sesong uten større prosjekter og investeringer av betydning. Dette har selvfølgelig ikke medført at aktiviteten på 
anlegget og i klubben har vært redusert av den grunn. Sesongen 2018 har på lik linje med tidligere sesonger hatt et høyt 
aktivitetsnivå på både det sportslige og utviklingen av anlegget. 
 
På grunn av en lang vinter og en vår som ikke helt kom når vi ønsket den, ble det en ganske så sen sesongstart i 2018. 
Banen ble ikke åpnet før begynnelsen av mai og da kom også sommeren for fullt. Sommeren 2018 ble historisk og vil 
nok huskes for det flotte været og de høye temperaturene vi hadde i lange perioder. Fint vær er nødvendigvis ikke alltid 
fint golf vær. Blir været for fint merker vi at færre spiller golf og kanskje benyttes skjærgården mer enn golfbanen. 
 
Uavhengig sen sesongstart og «for» fint vær, har det vært en fin og aktiv golfsesong her på Kristiansand Golfklubb. Det 
har vært gjennomført en rekke turneringer og både Damedagen, Seniordagen og Gubben har hatt en fin sesong med 
økt aktivitet. Som golfklubb er det viktig at vi holder aktiviteten oppe og at vi gjør vårt beste til å gjøre golfsporten 
tilgjengelig for så mange som mulig. Det er mange som har gjestet klubben og vi har fått massevis av gode 
tilbakemeldinger på at både bane og bygningsmasse nå har tatt seg veldig opp. Dette setter vi selvfølgelig stor pris på 
og er også en bekreftelse på at vi gjør mye riktig.  
 
Junioravdelingen fortsetter å imponere og gjør en fantastisk jobb i forbindelse med barn og unge her i klubben. Både 
antall aktive utøvere og aktiviteten øker jevnt og trutt. I 2018 fikk avdelingen også en velfortjent annerkjennelse i form av 
Grasrotprisen 2018 fra Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping. På vegne av klubben rettes en stor gratulasjon og takk 
for innsatsen. 
 
For Kristiansand Golfklubb er vinter ingen hindring og selv om det snør sidelengs ute er det full aktivitet på 
golfsimulatorene. Dette synes vi er kjempegøy og ser at flere og flere benytter seg av dette tilbudet. Turneringen som 
har gått gjennom vinteren har vært populær og skapt et stort engasjement blant byens golfspillere. 
 
Styret i klubben ønsker å rette en stor takk til alle som har vært med å bidra på forskjellige måter gjennom sesongen 
2018. Det har vært et godt år og vi ser nå frem til en ny og aktiv sesong her på Kristiansand Golfklubb. 
 



Medlemsutvikling KGK 

Per 31.12.18 er det registrert totalt 941 medlemmer inklusive de som har årsgreenfee og nabomedlemskap. Dette er en 
økning på 8 personer fra 2017. I forhold til 2017 reduseres egen medlemsmasse med 13 medlemmer fra 878 til 865, 
hvorav 812 medlemmer har medlemskap m/spillerett og 53 har medlemskap u/spillerett.   
 
Medlemsoversikt 

Totalt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Voksne (m/spillerett) 607 593 635 631 661 638 605 526 533 571 618 603 595 

Tilbud               40 75 48 45 40 49 

Voksne (u/spillerett) 136 123 131 135 115 98 93 93 65 55 54 54 53 

Studenter                 13 34 28 19 5 

Ungdom 20 - 24 år 22 27 35 43 37 23 17 21 24 24 20 45 29 

Junior 15 - 19 år 139 130 115 96 89 87 91 46 38 23 23 27 31 

Junior 0 - 14 år               28 21 35 32 45 47 

Ansatte               5 5 5 6 5 6 

Sponsor               13 16 23 29 33 39 

Æresmedlem 5 4 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 

Årsgreenfee                   8 13 13 4 

Tot. medlemmer 909 877 923 912 909 853 812 778 797 833 875 878 865 

Nabo / begge klubber 20 25 32 40 36 32 35 28 25 40 35 55 76 

Tot. Inkl årsgreenfee 929 902 955 952 945 885 847 806 822 873 910 933 941 

Endring fra forrige år   -27 53 -3 -7 -60 -38 -41 16 51 37 23 8 
              

              

Damer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Damer u/25 år 31 25 37 21 20 14 16 11 18 22 16 21 24 

Damer 25 - 60 år 119 108 111 121 115 115 99 86 108 110 104 108 100 

Damer over 60 75 79 74 77 79 84 86 73 73 82 88 96 99 

Sum dame 225 212 222 219 214 213 201 170 199 214 208 225 223 

Endring fra forrige år   -13 10 -3 -5 -1 -12 -31 29 15 -6 23 -2 
              

              

Herrer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Herrer u/25 134 140 120 109 108 98 97 101 85 84 89 98 94 

Herrer 25 - 60 år 410 382 445 478 471 417 398 359 361 389 415 389 377 

Herrer over 60 140 143 136 146 152 157 151 148 152 146 163 166 171 

Sum herre 684 665 701 733 731 672 646 608 598 619 667 653 642 

Endring fra forrige år   -19 36 32 -2 -59 -26 -38 -10 21 48 -14 -11 

              

              

HCP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gruppe 1: under 4,5 4 4 4 4 6 8 7 7 8 6 6 6 9 

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 17 12 10 13 16 13 17 20 23 35 35 33 41 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 60 57 55 69 81 84 85 87 98 108 111 107 109 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 160 126 162 165 165 179 175 169 189 190 189 209 209 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 299 319 330 358 319 327 305 265 241 254 277 276 265 

Gruppe 6: over 36 369 359 362 343 358 274 258 230 238 240 257 247 232 

Totalt 909 877 923 952 945 885 847 778 797 833 875 878 865 

 
 
 
 
 
 



Økonomi. 

Årsregnskapet er satt opp i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. I samsvar med regnskapslovens §3-3 bekreftes 
det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapet er revidert av 
iRevisjon AS v/Per Aimar Lundal. Egen revisorerklæring er vedlagt regnskapet. Klubbens regnskaper føres internt av 
Daglig leder, Cato Benham. 
 
Klubben har klassifisert seg som et stort idrettslag (omsetning større enn 5 millioner kroner) og regnskapet føres etter 
regnskapsbestemmelsene for stort idrettslag. Driftsresultatet før ekstraordinære poster viser et overskudd på 
kr. 472 743,- 
 
Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styrets medlemmer.  
 
Økonomisk sett har 2018 vært et godt år for Kristiansand Golfklubb og likviditeten har tatt seg godt opp i forhold til 2017. 
Det har gjennom 2018 heller ikke vært noen uforutsette kostnader av betydning og driften har i stor grad gått som 
planlagt. Etter noen ganske hektiske år med mange prosjekter og nybygg, var det planlagt at 2018 skulle være et «rolig» 
år uten store prosjekter og investeringer. Selv med dette som et utgangspunkt har vi klart å utvikle klubben videre på en 
positiv og god måte. 
 
Klubbens langsiktige gjeld per 31.12.2018 er på kr. 2.860.000, - mot kr. 2.990.000, - i 2017. 
 
Styret har hatt en fullmakt fra årsmøtet 2018 hvor kontingenter kunne økes innenfor visse rammer. Denne fullmakten ble 
brukt, og styret foreslår en økning på kr. 200,- for medlemskap med spillerett, fra kr. 4.400, - til kr. 4.600, -. Det forslås 
også litt økninger i de andre medlemskategoriene, se forslag til avstemning. 
 
Det er etter det styret kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for klubbens stilling 
og resultat.  
 
 

Organisasjon, administrasjon og daglig drift. 

Klubben ble i driftsperioden administrert og driftet med heltids- og deltidsansatt personell. Totalt har 9 personer, hvorav 
4 kvinner, vært engasjert i hel-/deltidsstillinger i løpet av perioden. 2,5 heltidsstillinger på banen, 1 sportslig og 1 i 
administrasjonen samt 4 deltidsstillinger i kafe, Proshop og på bane.  
 
Cato Benham har vært ansatt som klubbens daglige leder i 2018. Gjennom denne stillingen er han klubbens bindeledd 
mellom styret, ansatte og medlemmer. 
 
Marius Rosvold Andersen har gjennom året vært ansatt som Head Pro i klubben og har i stor utstrekning hatt ansvar for 
VTG-kursene, fellestreningene, varesalg i Proshop samt deler av de sportslige aktivitetene i klubben. Det har også vært 
et samarbeid med Grimstad Golfklubb om utleie av Protjenester. Omfanget av dette har gjennom sesongen vært om lag 
5 timer per uke. Dette samarbeidet har fungert meget bra og klubben ønsker å videreføre dette også i 2019. 
 
Klubbens banemannskap har bestått av Kenneth Mayer som Head Greenkeeper og Vidar Mjåvatn som Greenkeeper. I 
tillegg til våre to faste ansatte har også Tor Laudal bidratt og hjulpet banemannskapet gjennom deler av sesongen. Etter 
en tøff og kald vinter var det mange av golfklubbene i Sør-Norge som hadde store vinterskader som igjen førte til en sen 
sesongstart. Selv om det hos oss også ble en litt forsinket oppstart, slapp vi unna de store vinterskadene som andre 
baner fikk. Både gjennom vintermånedene og gjennom sesongen har banemannskapet utført en glimrende jobb og vi 
har hatt en meget fin og velholdt bane gjennom stort sett hele sesongen 2018. 

HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Vi har gjennom 2018 fortsatt å arbeide med å forbedre våre HMS-rutiner og det har ikke vært noen form for uhell eller 
skader av betydning som skyldes svikt i HMS rutinene. Det er selvfølgelig områder vi kan forbedre oss på for å 
forebygge skader og noe vi også har fokusert på. Høsten 2018 ble det besluttet at vi skulle stable steiner langs veien 
opp den bratte bakken til utslaget på hull 9. Dette for å forebygge ulykker med golfbiler i den bratte skråningen.  
 
Sykefraværet gjennom året har vært minimalt og under 2% på årsbasis. 

Samfunnsengasjement 
For Kristiansand Golfklubb er det viktig å vise samfunnsengasjement. Dette har vi gjort ved å stille både personell og 
anlegget til disposisjon for flere forskjellige organisasjoner og mennesker. Dette være seg Kreftforeningen, forskjellige 
avdelinger ved Vest Agder Sentralsykehus, personer med funksjonshemninger, rusomsorgen og lignende. I tillegg har vi 
hatt besøk av flere skolefritidsordninger og skoler i nærområdet samt videregående skoler i byen. Så sant det er snø 
brukes anlegget flittig til forskjellige vinteraktiviteter som ski og aking. 



GDPR 
I 2018 ble det iverksatt ny Personvernlovgivning, såkalt GDPR. Klubbens styre og administrasjon har hatt stort fokus på 
dette og vi mener at klubben oppfyller rutinene rundt dette. Det er laget en egen «Personvernerklæring» (sist oppdatert 
10. oktober 2018) som ligger på klubbens hjemmeside samt at det er fastsatt egne interne rutiner som skal sørge for at 
vi til enhver tid følger gjeldende regler i forbindelse med Personvernlovgivningen. 
 
 

Maskinpark, bygg, simulator og bane 

Maskinpark 
Klubbens maskinpark er i stor utstrekning veldig bra og godt vedlikeholdt av vårt banemannskap. Det har i 2018 ikke 
vært behov for å gjøre større investeringer. Den største utgiften vi i år hadde var at girkassa på traktoren måtte byttes.. 
Selv om maskinparken vi har i dag fremstår som bra, er det viktig at vi som klubb har fokus på å fornye maskinparken 
jevnlig slik at vi til enhver tid har en maskinpark som er i stand til å opprettholde den gode kvaliteten på banen.  

Bygningsmasse 
Det har gjennom de siste årene vært utført mye vedlikehold og oppgradering på og rundt klubbhuset. Bygningsmassen 
fremstår meget bra og vi får mange gode tilbakemeldinger på at området fremstår som fint og velholdt. Når det kommer 
til driftsbygningene i forbindelse med drift av selve banen, vil det her være behov for en oppgradering om ikke veldig 
lenge. Både teltet og verkstedet begynner å ha sett sine beste dager og tilfredsstiller i dag ikke de krav og behov 
klubben har. Vi er allerede godt i gang med arbeidet med å utarbeide alternativer på hvordan vi som klubb kan løse 
dette på en trygg og driftsøkonomisk måte. Planer rundt dette presenteres på informasjonsmøtet før Årsmøtet. 
 

Simulator 
Igjen kan vi se tilbake på en god sesong med tanke på aktiviteten i klubbens to simulatorer. Bruken har økt i forhold til 
2017 og vi kan se tilbake på et år hvor også inntektene har økt. Selv om det fortsatt er en del ledige timer, må vi nok 
kunne si at kapasiteten stort sett er utnyttet så godt det lar seg gjøre. Også i år har juniorene egne treningstider hvor 
både simulatorer og klubbhus tas i bruk. 
 
Det er utrolig positivt for klubben at vi nå har klart å etablere golfen også som en vinteraktivitet. Det forplanter seg videre 
inn i driften og hvor vi både rekrutterer nye medlemmer og har omsetning i ProShopen. I årets Indoor Golf turnering som 
arrangeres av Marius Andersen og Steinar Gunvaldsen er det over 100 deltagere, fantastisk bra. 
 
Simulatorene fungerer meget bra og driftskostnadene er som forventet. Gjennom vinteren har vi byttet pærer i 
projektorene, nye matter og lerreter på begge simulatorene. Det har også vært en del oppdateringer på programvaren 
som igjen har ført til mindre feil. Selv om det fortsatt kan være noen små dataproblemer, må vi kunne si at begge 
simulatorene fungerer meget bra. 

Bane 
For sesongen 2018 er det som tidligere år utført en del utbedringer og vedlikehold på selve banen. Banemannskapet 
har selv oppsummert dette: 
 

En dårlig vinter som startet med en dårlig høst. Mye regn, over 700mm i sep. – okt., som igjen førte til is allerede før jul 
på de aller fleste greener. Vi fjernet snøen på samtlige greener i midten av Mars. Dessverre kom det en kuldeperiode, 
som ikke var meldt, på ned mot -10 grader etter at isen hadde smeltet bort. Kombinasjonen av is og kulde rett på bart 
gress førte til en ikke optimal sesongstart så sent som 02. mai.  
 
Tidlig i sesongen ble greener prioritert og vanning av fairway ble derfor utsatt noe lengre enn vi skulle ønske. Vi er 
fornøyde med hvordan greener ble utover sesongen og fra medio juni var det veldig gode forhold på stort sett alle 
greener. 
 
Tørken gjorde banen annerledes og det var en utfordring å vanne alt med et sparsommelig vanningssystem i fairway. 
Det ser ut som vi slapp unna de altfor store skadene i det lange løp, men noen plasser må det nok såes på nytt. Blir det 
samme vær i 2019 skal vi nok være enda bedre på vanning. 
 
Dugnadsgjengen på mandager gjør en fantastisk jobb med divots på banen og når Arvid Kittelsen i tillegg har påtatt seg 
ansvaret for divots på utslagssteder er dette til meget stor hjelp for oss. Stor takk til hele gjengen. 
 
Stormen som var i høst skapte utfordringer. Det veltet rundt 30-40 trær på banen og med en traktor som var nede for 
telling ble mye av dette vanskelig å fjerne. Vi jobber gjennom vinter med dette og skal nok få fjernet det aller meste før 
våren er i anmarsj.  
 
I vinter har vi jobbet med utslag på hull 1 og området rundt. Container, startbod og tuja hekk er fjernet, området er mye 
åpnere i dag enn tidligere. Vi håper å være ferdige til sesongstart her, med et mye finere førsteinntrykk i 2019.  
 



Vi har også et forsøk sammen med Bjaavann GK på hull 12 der oppe. Dette medfører dekking med to duker og 
luftesystem under dette. Dette samarbeidet er sammen med flere klubber på Østlandet som gjør det samme. Ellers var 
2018 et nøkternt år uten mye ekstra penger til prosjekter. Ny grøft på hull 1 og ut på hull 7 ble gjort sent vinteren 2017 
og har ført til mye tørrere forhold både i bunnen av bakken på hull 1 og svingen på hull 7. 
 

 Vi hullpipet greener to ganger i 2018, nytt utstyr gjorde denne jobbet lettere 

 Greener ble dresset totalt 20 ganger. 5-6 ekstra grunnet dårlig start på sesong. 

 Lufting av greener 11 ganger, inkludert hullpiping og verti drain (dyplufting 25cm) 

 Greener ble sådd 3 ganger i løpet av sesongen. 

 Fairway ble luftet på høsten for første gang på lenge, vi fortsetter i 2019 

 Vi dresset noe av fairway med det som var til overs av sand 

 Veien mellom hull 3 og 4 er fikset og grøft langs denne tar unna bra med vann 

 Bunker på venstre side av hull 5 er forminsket noe og kanten senket med 40 cm 

 To nye bunkere er klare for sand på hull 8 

 Veien opp til hull 9 er sikret mot stup på venstre side. 

 Tee 43 på hull 2 og 9 ble bygget om og vil være klar til sesongstart 2019 

 Tee 43 på hull 3 ble bygget opp i vinter og vi ferdigstiller denne så fort det er vær til å så 

 Ny matte til tee 37 på hull 4, helt fremme ved bakketoppen 

 

Takk for 2018 fra Tor, Vidar og Kenneth. Vi gleder oss til nok en ny sesong …. 

 
«Dugnadsgjengen» - Martha`s Engler 
Klubbens «engler», bestående av en relativt stor og engasjert gjeng med pensjonister, har gjennom en årrekke bidratt 
på en meget positiv måte gjennom sitt arbeid på og rundt banen. Blant annet holder de alle blomsterbedene på området 
i «sjakk» og sår divots på hele banen. Dette er noe som kommer alle klubbens medlemmer til gode og styret i 
Kristiansand Golfklubb ønsker å rette en stor takk til alle av våre «Engler» som har vært i sving gjennom sesongen.  

 

Utvalg 

Det er mange som viser et stort og godt engasjement for klubben ved å bidra i forskjellige utvalg. Dette er utrolig viktig 
for både det sportslige og ikke minst det sosiale i klubben. Det har gjennom sesongen 2018, på lik linje med tidligere år 
vært arrangert en rekke turneringer og arrangementer på klubben og i hovedsak er det utvalgene som står for 
gjennomføringen av disse. Kristiansand Golfklubb har alltid vært kjent for sitt gode miljø og det ønsker vi selvfølgelig å 
ivareta i årene fremover. Det er viktig at vi som klubb opprettholder et høyt aktivitetsnivå på anlegget som igjen bygger 
opp under sunn og god drift. Vi må også ha et spesielt fokus på å rekruttere våre nye medlemmer inn i klubbens 
aktiviteter. Får vi de med på dette er også sannsynligheten for at de finner seg til rette i golfsporten relativ stor. 
 
I 2018 var det planlagt å blåse liv i vårt såkalte Nybegynnerutvalg, men dessverre lyktes vi ikke helt med det. Vi har stor 
tro på at dette er veldig viktig og vi går for et nytt forsøk i 2019. Vi har på en god måte lykkes med hvordan 
Junioravdelingen har vært organisert og målet vårt er å «kopiere» dette litt til også å fungere for den litt eldre delen av 
medlemsmassen. 
 
Som en liten takk til alle som har vært med å bidra gjennom de forskjellige utvalgene ble det i begynnelsen av året 
invitert til middag på Pieder Ro. Dette er noe klubben ønsker å fortsette med og tilbakemeldingene vi har fått er 
utelukkende positive. 
 
Både styret og administrasjonen i Kristiansand Golfklubb ønsker med dette å rette en stor takk til alle som har bidratt 
gjennom utvalgene i sesongen 2018. Det er også enkelte medlemmer som bidrar uten at de sitter i et av utvalgene, stor 
takk til disse også. 
 
Følgende utvalg har fungert gjennom sesongen 2018 

Gubben Seniorgruppa 

Omar Lie (leder) Ellen Wangelsten (Leder) 

Guttorm Haaversen Inger Marie Ruud 

Knut Båhus Arne Abrahamsen 

Kjell Gabriel Sørvig Harald Anvard 

Sven Arild Egebakken Roar Reinertsen 

Oddbjørn Hellgren Dag B. Danielsen 

Geir Christensen Knut Båshus 

Oddbjørn Åteigen  



Turneringsutvalget Damedag 

Frank Nordrum (leder) Else Seland Bjørgum (leder) 

Ivar Furset Kari Ødegaard 

Oddbjørn Åteigen Inger Marie Ruud 

Geir Heddeland Ingrid Wirsching 

Guttorm Nilsen Åse Melling Karterud 

Inge Fossdal Anne Wirsching 

Øystein Ruud Randi Harberg 

Baneutvalget Junior- utvalget / trenere 

Trond Jansen Helge Pettersen (leder) 

Marius R. Andersen Harald Haraldsen 

Kenneth Mayer Roger Markussen 

 Harald Sannarnes  

 Hege Benham 

 Henry Thams 

 Frode Magnussen 

HCP - utvalget Sportslig utvalg 

Mika Sundin Sten Pedersen (leder) 

Kyrre Kjærgaard Marius R. Andersen 

Knut Arild Kaupang Helge Pettersen 
 Roger Markussen 

Hedersmerke komité  

John Edgar Nilsen (leder)  

Sten Pedersen  

Inger Marie Ruud  

Cato Benham  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samarbeidspartnere 

Det er hyggelig at vi i Kristiansand Golfklubb klarer å få med oss det lokale næringsliv i forbindelse med drift av golf 
klubben. Gjennom våre samarbeidsavtaler vi har med forskjellige bedrifter bidrar dette på en meget god måte både ved 
å utvikle anlegget videre samt bygge opp om det sosiale miljøet i klubben. Tross litt begrenset arbeidskapasitet på dette 
området i 2018 har vi holdt oss omtrent på samme nivå som i 2017. For sesongen 2019 er det mange som allerede har 
fornyet avtalene sine samt at det også kommer en del nye samarbeidspartnere. 
 
 

Hovedsamarbeidspartner Hovedbanen Hovedsamarbeidspartner Korthullsbanen 

Sixt AS DNB 

Hullsponsor Hovedbane Hullsponsor Korthullsbane 

HK Motorservice AS DNB 

Marnar Bruk AS Håndverkeren Restaurant & Pub 

Globetech AS Rank nr. 1 AS 

Værtshuset Pieder Ro Metos AS 

Neumann AS  

Dagfin Skaar AS  

Sixt AS  

Andre samarbeidspartnere 

Frigstad Bygg AS Ege Mur & Betong AS Right Price Tiles AS 

Din Reisepartner Solbygg Tannlegesenter AS HC Reklame 

EGG Arkitektur AS Elkem ASA Retura AS 

NorEngros AS Color Line AS KEAS AS 

Reinhartsen AS Elektrotema Agder AS HK Motorservice AS 

Saigon Nam Nam Pelican Rouge  

Junioravdelingen 

Lunde Holding AS LWF Trading AS Lyskomponenter AS 

Arkicon AS SR Bank British Cars 

Kristiansand Bådsenter AS Mosvold Drift AS  

 
 

Sponsorutvikling Kristiansand Golfklubb 

År Barter Penger Totalt 

2011                    20 000                  152 000                  172 000  

2012                    20 000                  178 000                  198 000  

2013                    30 000                  222 000                  252 000  

2014                  212 204                  353 600                  565 804  

2015                    65 300                  536 500                  601 800  

2016                  121 176                 611 082                  732 258 

2017 186 200 458 366 644 566 

2018 160 400 463 656 624 056 
  

 

Andre samarbeidsforhold 

Gjennom sesongen 2018 har Kristiansand Golfklubb opprettholdt og videreført en rekke gode samarbeid vi har hatt. 
Dette måtte være seg mot offentlige myndigheter, grunneier, Norges Golfforbund og andre lokale bedrifter og aktører. 
Samarbeidet med de lokale golfklubbene på Sørlandet har også utviklet seg på en positiv måte som igjen kommer 
golfspillere til gode. 
 
Både administrasjonen og klubbens styre har stort fokus på fortsatt utvikling av samarbeidet og mener dette er viktig for 
den videre utviklingen i Kristiansand Golfklubb. 
 
Samarbeidet vi har hatt med Mandal Golfklubb og Grimstad Golfklubb om gratis spill i perioden 1. mai til 31.august, har 
vist deg å være en suksess for alle klubbene. Dette er et meget godt tilbud til medlemmene og mange har benyttet seg 
av spill på tvers av klubbene. Da alle klubbene erfarer mye positivt gjennom samarbeidet, ble det nå inngått ny avtale 
mellom klubbene. Denne avtalen er noe mer langsiktig og vi ser frem til et flott samarbeid i årene som kommer. 



 
Vi har også hatt et godt samarbeid med vår naboklubb Bjaavann gjennom sesongen 2018. Her har vi hatt et godt 
samarbeid på flere områder som for eksempel gjennom Junioravdelingen, Turneringsutvalget, banemannskapet og 
administrasjon. Også i 2018 var det et samarbeid mellom klubbene på et såkalt Nabomedlemskap og for 2018 var det 
en avtalt pris på kr. 7.700,- for å spille begge banene. For 2019 er det inngått tilsvarende samarbeid, men en liten 
prisøkning på kr. 200,- til kr. 7.900,-. Viktig at dette samarbeidet og tilbudet videreføres da det bygger opp om et aktivt 
og godt golfmiljø for byens mest aktive golfspillere. 
 
Det har gjennom 2018 vært samtaler med vår naboklubb på Bjaavann hvor fokus har vært å utrede muligheter og 
alternativer for et utvidet samarbeid. Foruten en samarbeid mellom turneringsutvalgene og junioravdelingene er det 
foreløpig ikke fremkommet veldig mye konkret, men dialogen fortsetter i 2019. 

Styremøter 
Det avholdes styremøte hver måned (utenom juli) og styret i klubben har fungert meget bra gjennom hele sesongen. 
Styrereferater legges fortløpende ut på klubbens hjemmesider slik at klubbens medlemmer (og andre) om ønskelig kan 
holde seg informert om hva som behandles i klubbens styre. Det har gjennom perioden vært et godt samarbeid internt i 
styret og alt av innkomne saker er behandlet på en god og ryddig måte. På grunn av barnefødsel valgte Pia Tellefsen å 
tre ut av styret per 1. august 2018. Dette ble varslet valgkomiteen og det ble besluttet å kjøre ut sesongen med et 
redusert antall styremedlemmer. Dette har på ingen måte resultert i problemer i forbindelse med klubbens styrearbeid.  

Miljø 
Styret mener de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på en ordentlig måte og at det ikke foregår aktiviteter i strid med 
gjeldene forskrifter hva gjelder forurensning av miljø og natur. Det er også etablert HMS rutiner i klubben som på en 
positiv måte forebygger skader og uhell i forbindelse med driften. 
 

Junioravdelingen 

2018 har vært et knallbra år i junioravdelingen!  
Vi har hatt enorm høy aktivitet, og det er tydelig at tilbudet slår godt an hos de unge. I KGK junior er de velkommen 
uavhengig av HCP og ambisjoner. Vi skal tilby et godt miljø, der de kan trives som barn/unge. Og ikke minst får de gode 
forhold til å trene/utvikle seg dersom de ønsker å bli virkelig gode i golf fremover.  
Per årsskiftet er det over 100 juniormedlemsskap i klubben og av disse er det omlag 60-70 som har vært innom 
treningene i løpet av året.  
 
Vi tilpasser treningstilbudet etter det nivået de unge selv ønsker å være på. De mest ivrige som ønsker å prioritere golf 
trener nå flere ganger i uken, og spiller mange turneringer gjennom sesongen.   
 

Narvesen tour – (golfens bredde tilbud for de unge)  
I år har vi hatt hele 51 deltakelser på Narvesen Tour, fordelt på Kragerø, Norsjø, Larvik, Borre, Bamble og Vestfold. 
Våre juniorer har gjort seg bemerket på en positiv måte. Ikke bare på grunn av klubbgenser og minibussen vi kommer 
med. De har også slått godt ifra seg på banen, og hentet hjem mange premier og gode plasseringer.  
 
Andre ting vi har gjort i år er:  
Vært med Bjaavann juniorene på Hjørringturen deres i april, og vært med å spille mot Hjørring når de kom på besøk til 
Bjaavann i august.  
Kees Verkerk. Mange junior med foreldre deltok der.  
Norway Sunmmer Games. Arrangerte dette sammen med Bjaavann juniorer. 
Deltatt på Gubben – kjempepositivt for de unge. De får turneringserfaring på hjemmebane.  
Deltatt i Klubbmesterskapet. 
Egen Danmarkstur i august. 30 stk deltok. Dette bygger fellesskap!  
17 mai turnering med flagg  
Halloween golf med selvlysende baller på korthullsbanen. Fantastisk kveld!    
  
Grasrotpris!  
En ting som må nevnes er at Junioravdelingen KGK fikk Idrettsforbundet/Norsk Tipping sin Grasrotpris for 2018. Den var 
på hele kr. 50.000,- og ble delt ut på et seminar under Idrettsgallaen i januar. Veldig gøy at Kristiansand Golfklubb 
junioravdeling blir lagt merke til.  
 
Det høye aktivitetsnivået i 2018 hadde ikke vært mulig uten en stabil gjeng med frivillige som i flere år virkelig har 
prioritert juniorarbeidet. I tillegg til en gjeng med engasjerte foreldre har vi også hatt med oss noen av ungdommene i 
klubben. Disse er til stor inspirasjon for de yngre og gjør en utmerket jobb. 
 
 
Trenerteam: 
Helge Pettersen, Roger Markussen, Henry Thams, Harald Sannarnes, Hege Benham, Frode Magnussen og Harald i 
Paulen Haraldsen  



 
Ungdomstrener team:  
Sondre Berdal, (Sander August Ellefsen, Helena Johanne Lundin er i militæret, Magnus Harboe studerer i USA) 
Benjamin Tønnessen og Morten Bergmann. 
 
Økonomi 
Klubben har bidratt økonomisk. I tillegg har vi i junioravdelingen gjort en innsats i form av å skaffe egne juniorsponsorer, 
vi har solgt års kalendere, søkt diverse fond osv. På den måten har vi klart å gjøre juniorgolf til lavkost tilbud til de unge. 
Målet vårt er at det skal være rimelig å være med å trene og å reise på fellesturer. I tillegg har vi fått en gave fra et av 
klubbens medlemmer som har gått til innkjøp av lånegolfsett.  
 
Kompetanse hevning  
Vi har vært med i Sørlandsprosjektet, der har Hans A. Åberg bidratt overfor junioravdelingene i klubbene på Sørlandet. 
Flott at de ulike klubbene har en arena til samarbeid.  
Vi har vært med i prosjekt ivaretakelse i regi av golfforbundet. Veldig nyttig, og det har gitt oss gode kontakter med 
andre klubber i landet, og i golfforbundet. 
 
 

Takk … 
Junioravdelingen vil rette en stor takk til Marius R. Andersen for at han på en flott måte bidrar overfor de unge med sin 
kompetanse. Takk også til klubbens styre og daglig leder for at dere legger forholdene til rette for oss, både økonomisk 
og praktisk. Takk også til klubbens medlemmer for at dere er hyggelige med de unge.  
 
Vi gleder oss til 2019 og har masse spennende på gang. Vi har ingen planer om å senke aktivitetsnivået – snarere tvert 
imot.  
 
Helge Pettersen  
Leder av junioravdelingen.  
 
 

Sportslige aktiviteter 

Gjennom året 2018 har det vært en rekke sportslige aktiviteter tilknyttet klubben. Foruten alle turneringer i regi av 
turneringsutvalget har det vært stor aktivitet på både bane, klubbhus og i golfsimulatorene. Vår Pro, Marius R. Andersen 
oppsummerer året: 
 
Simulator. 
Fra oktober til april hadde vi stor aktivitet i simulator. Foruten vanlig booket tid arrangerte vi forskjellige turneringer 
innendørs. Indoor golf er en turnering som går gjennom hele vinter og er ekstremt populært. Vi hadde også Match play 
turnering og helgeturneringer med fulle startfelt. 
 
Veien til golf (VTG) 
Tilsammen hadde vi 77 kursdeltakere på «Veien til Golf» i løpet av 2018. Av de som deltok på kurs, var det 59 av disse 
som meldte seg inn i klubben. 
 
Medlemstrening 
På dame treningene var det 12 damer som trente fast hver uke. Vi hadde også 11 stykk på seniortrening hver onsdag 
formiddag. Fellestreningene var varierte med ulike tema stort sett hver uke. Vi håper flere vil benytte seg av treningene i 
2019.  
 
Bedrifts trening. 
Nov hadde gjennom sesongen 10 tema treninger.  
 
Junior Golf 
Som mange har fått med seg har vi hatt stor vekst i junior avdelingen de siste årene. Disse har også deltatt på en rekke 
Narvesen turneringer med stor suksess. Vi har gjennom sesongen også hatt to treninger fast i uken, som har gitt 
sportslige, personlige og sosiale resultater.  
    
 
Golf i skolen, KKG, Vågsbygd VG og Kvadraturen VG. 
I 2018 fortsatte vi prosjektet med «Golf i skolen». Omlag 120 elever i diverse forskjellige breddeklasser skulle 
gjennomføre «gamle» Grønt Kort kurs. Elevene skulle gjennom 16 timer med undervisning i både teori og praktisk, men 
mange elever har selv hatt egentrening på privattid. Undervisningen for noen disse elevene fortsetter i 2018 med 
eksamen i mai. Elevene blir vurdert med karakterer både skriftlig og praktisk.  



Ansgar Skolen 
Skolen er på besøk hvert år og har ca. 15-20 elever som skal gjennom VTG opplæring. Noen av disse blir medlemmer, 
men de fleste elevene er tilreisende og blir medlemmer i andre klubber. 

Resultater 2018. 

Lag NM Herrer 1. divisjon ble spilt på Norsjø Gk i juli. Vi stilte med følgende spillere:  

 Marius Rosvold Andersen 

 Thomas Karterud 

 Kenneth Mayer 

 Arne Sverre Salvesvold. 

Vi endte som nummer 7 av totalt 16 lag. I 2019 ser vi høyere på resultatlisten og sikter oss inn på topp 4 plassering. 

Klubbmestere 2018 

 Herrer:  Arne Sverre Salvesvold 

 Dame:   Anne Lise Flåt 

 Senior:   Oddbjørn Åteigen 

 Junior:   Morten Bergmann 

NM Senior 
Per Berge tok en flott 3. plass på Stavanger GK 

Landskamper: 

 Per Berge mot Danmark (Tap) 

 Oddbjørn Åteigen mot England (Seier) 

Turneringsutvalget 
I 2018 er det gjennomført turneringer med store og små. En liten nedgang i antall deltakere, men gledelig med flere 
juniorer. Vi hadde i 2018 noen færre turneringer enn vanlig, men regner med å øke dette opp litt i 2019. 
 
I utvalget har det vært 7- 8 stk som har bidratt på flere måter for å gjennomføre sesongen. En stor takk til alle. 
 
En målsetning for 2019 er at det skal utarbeides nye og oppdaterte turneringsbestemmelser. Vi i Turneringsutvalget tror 
dette er et viktig arbeid og håper alt skal være ferdig og klart i god tid før sesongstart.  
 
Det er alltid plass til flere i TU og det er bare å ta kontakt. 
 
Frank Nordrum 
Leder Turneringsutvalget 
 
«Gubben» 
Det ble i 2018 avholdt 17 av 18 planlagte Gubber. For å komme mer på linje med dame- og seniordagene, har vi 
planlagt å utvide 2019 sesongen noe, ved holde på til midten av september. Vi har også planlagt å gå over til kun å 
spille slaggolf (maks 5 over hullets par). Det er planen å gjøre dette også når vi arrangerer sammen med damene i juli. I 
snitt var der 43 mannlige deltakere. Dette var noe høyere enn året før.  I juli har det som vanlig vært avholdt felles 
«Dame og Gubbe». 
  
Årets vinner kjemper ofte i toppen av Gubben, og han tok nå steget opp fra 2.plass sesongen før. Sterkt! 
  
            1. plass Sven Arild Egebakken 596 poeng 
            2. plass Ketil Bergmann 561 
            3. plass Omar Lie 556 
  
Vi hadde også noen ekstra konkurranser gjennom sesongen, med flest napp i lengste drive og nærmest hull 5,6 og 8. 
  
            Lengste drive: Tom Erik Haaversen 
            Nærmest hull: Sondre Berdal 
  
Vi takker den fine og positive gjengen som var med i utvalget gjennom 2018 sesongen.  Utvalget for 2019 er på plass, 
og vi ser frem til å arrangere "Gubben" og slik bidra videre til et godt og sosialt miljø i klubben. 
  
For gubbeutvalget 
Omar Lie 



 
«Damedag» 
Dameutvalget i Kristiansand Golfklubb takker for en fin sesong, med mye herlig golf vær. I år ble det besluttet å spille 
sammen med damene fra Bjaavann GK, på de respektive baner annen hver gang. På grunn av dårlige baneforhold på 
Bjaavann i mai, ble alle «Damedagene» spilt hos KGK denne måneden. Spillformene har vært slag og Stableford annen 
hver gang.  Til sammen ble det spilt 19 turneringer med et gjennomsnittlig antall deltakere på 24,5. Hvis vi korrigerer for 
feriemåneden juli, som tradisjonelt har lav deltakelse og som ble spilt sammen med «gubben», var gjennomsnittet 29,36 
(alle spillere).  
 
Om vi ser kun på KGK-damer og deltakelse på Damedagen ser det slik ut:  
18,1 KGK-damer spilte alle damedager. 21 spilte alle damedager, med fratrekk av juli. Vi er hjemmekjære for det er 23,8 
som deltok på Damedagene når vi spilte i Randesund, med fratrekk av juli. (Det er nesten 2 KGK-spillere mer enn i 
2017).  
 
Vi ønsker selvfølgelig flere deltakere på Damedagen og ikke minst flere med i klubbturneringene, Interessen for 
turneringspill hos KGK generelt har gått noe ned. I år deltok 65 damespillere på KGKs turneringer, mens tallet for 2017 
var 92. En nedgang på nærmere 30%. Hva er årsaken? I år ble det innført felles-klasser for damer og herrer. Kan det 
være en grunn?  
 
Samarbeidet i utvalget og med damene på Bjaavann har fungert veldig bra. Vi ønsker å fortsette samspillet med 
Bjaavann også i 2019.  
 
En representant fra utvalget har møtt opp på VTG kursene og informert om «Damedag».  Videre ble det i vår igangsatt 
organisert fellestrening med Marius hver onsdag (unntatt i juli), og periodevis møtte så mange at gruppen måtte deles i 
to. Vi håper å fortsette med dette til våren.   
 
Order of Merit Damedag 2018 ble vunnet av Inger Marie Ruud.  
 
43 damer har meldt seg ut av KGK i 2018 og 41 har meldt seg inn. En netto avgang på 2 spillere. Det er udramatisk, 
men likevel viktig å undersøke denne avgangen nærmere. (De som melder seg ut har gjennomsnittlig HcP på 41,6. og 
er i overkant av 50 år.) Klubben bør se nærmere på dame-satsingen. Dette er ikke bare en oppgave for dameutvalget, 
men også for klubben og ledelsen. Medlemsmassen består av 1/4 kvinnelige medlemmer, noe som vel er temmelig 
gjennomsnittlig for sporten. Hva kan gjøres for å øke rekrutteringen og bidra til stabilitet?  
 
Årets overskudd vil bli foreslått fordelt etter nærmere spesifikasjon senere, da vi må ta en diskusjon med klubbens 
ledelse om hva som kan forventes innenfor banens ordinære drift, og videreutvikling av banen med tilhørende fasiliteter.       
 
Hilsen Dameutvalget 
v/Else Seland Bjørgum 
Leder Dameutvalget KGK 
 
«Seniordag» 
Etter en flott og tørr sommer har vi i år avviklet turneringene som planlagt med unntak av en som ble avlyst pga regn i 
høst. Vi har hatt 19 turneringer her på KGK. Den 21. juni var seniorgruppen fra Mandal GK på besøk og Bjaavann GK 
den 28. juni. Vi var invitert til Mandal 9. august og Bjaavann 23. august.  
 
Årets vinner av Order Of Merit senior ble i år som i fjor, Inger Marie Ruud og Arne Petter Pettersen. 
 
Vi har hatt gjennomsnittlig deltakelse på 33,4 spillere og innkassert totalt kr. 64.750, -. Dette er en stor økning fra i fjor. 
Noe vi er svært fornøyd med og viser at vi trives og har et godt miljø i klubben. 
 
Vi har hatt en utrolig flott bane selv om deler var merket av langvarig tørke. En stor takk til banemannskapet som holder 
banen så fin. 
 
En del av seniorgruppa var på dagstur til Arendal, og flere var på tur til Danmark. Harald hadde da ordnet en fin tur til 
Brønderslev. Vi var litt uheldige med været, da det første dagen var en del regn, men banen og klubben var veldig 
trivelig. Kan anbefale en tur dit. 

 
 
For seniorene 
Ellen Wangelsten 
 
 
 
 
 



A rets klubbmestere i 2018 

Herrer   Arne Sverre Salvesvold 
Damer   Anne Lise Flåt 
Junior   Morten Bergmann 
Senior herre  Oddbjørn Åteigen 
Senior damer  Ikke avviklet 
Eldre senior herrer Tore Blomberg Pedersen 
Eldre senior dame Ikke avviklet 
 
Styret i Kristiansand Golfklubb ønsker å gratulere alle klubbmestrene i 2018. 
 
 

Order of Merit KGK 2018 

Dameklassen  Inger Marie Ruud 
Herreklassen  Thomas Karterud 
 
 

    

A rets Gubbe og Dame i 2018 

Årets Dame  Inger Marie Ruud 
Årets Gubbe  Sven Arild Egebakken  
 
Både Klubbmester, Årets Dame og Årets Gubbe har fått navnene sine på tavle i klubbhuset. Styret i klubben gratulerer 
med flott innsats. 
 
 
 
Kristiansand, 4. mars 2017 
 
 
 
 
Johan Svensson   Harald Aabel   Ingrid Wirsching  
Sign.     Sign.    Sign.    
 
 
 
 
 
Frank Nordrum    Freddy Larsson   Pia Tellefsen   
Sign.     Sign    Sign.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Regnskap 2018 

Balanse  
  

  Note 2017 2018 

Eiendeler    

Varige driftsmidler    

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1 og 2             5 922 322  5 95 2426 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 og 2                136 000  160 500 

Sum varige driftsmidler / anleggsmidler 1             6 058 322  6 112 926 

Omløpsmidler    

Lager av varer og annen beholdning                 303 926  361 663 

Fordringer    

Kundefordringer                 232 394  197 911 

Andre kortsiktige fordringer                   128 460  40 652 

Sum fordringer                  360 854  238 562 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3                179 743  260 272 

Sum omløpsmidler                  844 523  860 497 

Sum eiendeler               6 902 845  6 973 422 

Egenkapital og gjeld    

Annen egenkapital               2 346 923  2 819 666 

Sum egenkapital               2 346 923  2 819 666 

Gjeld    

Langsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner 2             2 990 000  2 860 000 

Sum langsiktig gjeld               2 990 000  2 860 000 

Kortsiktig gjeld      

Gjeld til kredittinstitusjoner 2                658 227  277 544 

Skyldig offentlige avgifter                 205 611  254 003 

Annen kortsiktig gjeld  5                702 084  762 209 

Sum kortsiktig gjeld               1 565 922  1 293 756 

Sum gjeld               4 555 922  4 153 756 

Sum egenkapital og gjeld               6 902 845  6 973 422 

    

    

Resultatregnskap  
  

  Note 2017 2018 

Driftsinntekter og driftskostnader  
  

Salgsinntekt              2 456 298   2 655 966 

Annen driftsinntekt   3 902 991   4 262 460 

Sum driftsinntekter               6 359 289  6 918 426 

Varekostnad              1 145 542  1 222 822 

Lønnskostnad 4             2 834 174  2 623 992 

Avskrivning av driftsmidler 1                  28 037  35 500 

Annen driftskostnad               2 092 441  2 719 314 

Sum driftskostnader               6 100 194  6 301 628 

Driftsresultat                  259 095  616 798 

Finansinntekter og finanskostnader 
 

  

Annen renteinntekt                        250  204 

Annen finansinntekt                             -  - 

Annen rentekostnad                 187 300  144 260 

    

Resultat av finansposter                  187 050  144 055 

Ordinært resultat                 72 045  472 743 

Ekstraordinære inntekter og kostnader  
  

Årsresultat                  72 045  472 743 

Avsatt til annen egenkapital                 72 045  472 743 

    

 



Noter 2018 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Selskapet har 
endret flere regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven 1998. Endringene beskrives nedenfor. 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig 
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. 
 
Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. 
 

Note 1 Varige driftsmidler 
  Tomter, bygninger og 

annen fast eiendom 
Driftsløsøre, inventar, 

verktøy, kontorm. 
Sum 

    

Anskaffelseskost pr. 01.01 7 988 322 1 213 041 9 201 363 

+ Tilgang 30 103  90 103 

- Avgang 0   

Anskaffelseskost 31.12 8 018 426 1 273 041 9 291 466 

Akkumulerte av/nedskr. 01.01 2 066 000 1 077 041 3 143 041 

+ Ordinære avskrivninger  35 500 35 500 

    

Akkumulerte av/nedskr. 31.12 2 066 000 1 112 541 3 178 541 

Balanseført verdi per 31.12 5 952 426 160 500 6 112 926 

    

Note 2 Pantstillelser og garantier m.v. 

Gjeld som er sikret ved pant og lignende: 2017 2018 

Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig 2 982 781 2 860 000 

Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig 658 277 277 544 

Totalt 3 641 008 3 137 544 

 

Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet for bokført gjeld: 2017 2018 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 136 000 160 500 

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 5 922 322 5 952 426  

Totalt 6 058 322 6 112 926 

Langsiktig gjeld etter år 2022 er ikke oppgitt av banken. 
 

Note 3 Bankinnskudd 

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 74 429 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 107 900. 

 
Note 4 Lønnskostnader 

Lønnskostnader 2017 2018 

Lønninger 2 410 282 2 189 297 

Arbeidsgiveravgift 346 195 334 916 

Pensjonskostnader 0 0 

Andre ytelser 77 697 99 779 

Sum 2 784 856 2 834 174 

 
Gjennomsnittlig antall årsverk: 
 

 
5 
 

4 

Ytelser til ledende personer  Daglig leder Styret 

Lønn og provisjoner  723 347 0 

Øvrige ytelser     0 

 
 
Klubben er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning, og det er etablert en slik ordning. 
 
 
 



 
Revisor 

Kostnadsført revisjonshonorar for lovpålagt revisjon utgjør kr 26 700 ekskl. mva.  
I tillegg er fakturert honorar for andre tjenester tilsvarende kr 9.000 ekskl. mva. 
 

Note 5 Annen kortsiktig gjeld 

Korrekt saldo på konto 2230 Kees Verkerk Fond skal være kr. 58.000, -. Differansen på kr. 16.500,- vil regnskapsmessig bli korrigert 
januar 2019. 

 
 
 
Kristiansand den 1. mars 2018 
 
 
 
 
 
 

Johan Svensson   Harald Aabel   Ingrid Wirsching  
Sign.     Sign.    Sign.    
 
 
 
 
 
Frank Nordrum    Freddy Larsson   Pia Tellefsen   
Sign.     Sign    Sign.  
 
 
 
 
 
Cato Benham (Daglig leder) 
Sign. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original og signert revidert regnskap ligger i klubbens Protokoll  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revisors beretning 2018 

Til generalforsamlingen i 
Kristiansand Golfklubb 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 

Konklusjon  

Vi har revidert Kristiansand Golfklubb årsregnskap som viser et overskudd på kr 472 743. Årsregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av lagets 
finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  

  

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter 
ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av laget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon.  

  

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet  

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil.  

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til lagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for 
fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten 
vil bli avviklet.  

  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet  

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en 
høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter 
eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å 
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.   
For nærmere beskrivelse av revisors oppgaver og plikter henvises det til omtale på Den norske revisorforening, nettadresse: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.  

Uttalelse om øvrige lovmessige krav  

Konklusjon om registrering og dokumentasjon  

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til 
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll 
av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av lagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 

Kristiansand, 20. februar 2019  

 
 
______________________ 
Per Aimar Lundal 
Registrert revisor 

iRevisjon AS 

 

 

 

Original og signert revisjonsberetning ligger i klubbens Protokoll  
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Fullstendighetserklæring 2018 

iRevisjon AS 
v/Per Aimar Lundal 
Vestre Strandgate 32, 4612 Kristiansand     Kristiansand 20.02.2019 
 
 
Uttalelse fra ledelsen 
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Kristiansand Golfklubb for året som ble avsluttet den 31. desember 
2018. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk. 
 
Regnskap 
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at lagets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern 
kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde 
i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er 
rimelige. 
 
Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene 
regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. 
 
Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over 
ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. 
 
Opplysninger som er gitt 
Vi har gitt revisor: 

 Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som 

regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker. 

 Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål og ubegrenset tilgang til personer i laget som det etter 

revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra 

 
Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som 
følge av misligheter. 
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket 
laget, og som involverer: 

 Ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på 

regnskapet. 

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket lagets 
regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og 
forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til lagets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse 
som vi er kjent med. 
 
Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt 
opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. 
 
Laget har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på lagets eiendeler, med unntak av dem 
som fremgår av notene til regnskapet. 
 
 
Kristiansand, 20.02.2019 
 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
Cato Benham      Johan Svensson 
Daglig leder      Styrets leder 

Sign.       Sign. 
 

 
Original og signert fullstendighetserklæring ligger i klubbens Protokoll.  



Kontrollkomiteens beretning 

Kontrollkomiteens rapport for 2018 til årsmøte i Kristiansand Golfklubb 
Kristiansand Golfklubb er i hht. §2-12 i NIFs lover, pålagt å ha en kontrollkomite. Kontrollkomiteen har gjennom året ført 
tilsyn med klubbens økonomi, finansielle stilling og drift. 
 
Kontrollkomiteen har også ført tilsyn med at klubbens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak bevilgninger og 
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens lover og beslutninger 
fattet av klubbens årsmøte. 
 
Styrereferater og den regelmessige regnskapsrapportering til styret er gjennomgått og vurdert. Komiteen har også hatt 
løpende kontakt med styreleder og daglig leder. Rutiner og disposisjoner fremstår som å være i samsvar med NIFs og 
klubbens lover samt klubbens styrevedtak. 
 
Årsregnskapet for 2018 for klubben er etter kontrollkomiteens oppfatning utarbeidet i samsvar med gjeldene 
bestemmelser og regler for god forretningsskikk. 
 
Kontrollkomiteen tilrå at resultat og balanseregnskap for klubben fastsettes som klubbens regnskap for 2018. 
 
 
 
Kristiansand, 04. mars 2019 
 
 
 
Per Kåre Selle       Sten Pedersen 
sign.        Sign. 
 
 
 

Original og signert rapport fra Kontrollkomité ligger i klubbens Protokoll  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Behandle innkomne forslag og saker 

1. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne fastsette kontingenten for 2020 sesongen. Styret har anledning 

til å endre kontingenten innenfor følgende ramme: 

 Endring i konsumprisindeks + inntil 3% ekstra økning. Ved større endringer enn dette kaller styret inn til 

ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingent for 2019 sesongen. 

 

2. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne gå i dialog med andre golfklubber i distriktet om greenfee, 

årsgreenfee og annet samarbeid. 

 

3. Forslag fra Anne Lise Flått – Honorering av styremedlemmer 

Se vedlegg 1 

 
4. Forslag fra Styret: Bygging av nytt treningsområde / innspillsområde ved hull 9. Samt opptak av byggelån 

Se vedlegg 2 

 
 

Vedta medlemskontingent 

Følgende medlemskontingenter foreslås av styret iht oppsatt budsjett.   

Senior med spillerett 4.600,- Inkl. dugnadsavgift 

Senior uten spillerett 1.900,-  

Student med spillerett 2.500,- Inkl. dugnadsavgift 

Ungdom 19 – 24 år med spillerett 2.500,- Inkl. dugnadsavgift 

Junior 15 – 18 år med spillerett 1.500,- Inkl. dugnadsavgift 

Junior 11 – 14 år med spillerett 1.200,-  

Junior 0 – 10 år med spillerett 600,-  

Årsgreenfee 2.600,-  

Spillerett begge klubber (KGK BJK) 7.900,-  
 
Dugnadsavgift på kr. 200 tilbakebetales med et gavekort på kr. 300,- i Proshop ved deltakelse på dugnad, styreverv, 
komiteverv eller annet frivillig arbeid. Retningslinjer for dugnadsavgiften står også beskrevet på klubbens hjemmesider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budsjettforslag 2019 

     Regnskap   Regnskap   Budsjett    Budsjett   
Konto Tekst 2017 2018 2018 2019 

3010 Salg - Cafè - 25% mva                  -642             -1 477,40  -25 000             -10 000  
3014 Kalender - junioravd.           -11 799,00               -10 000  
3020 Salg - Cafè - 15% mva          -240 136        -296 194,35  -255 000           -300 000  
3030 Salg -  Pro-shop - 25% mva      -1 102 420     -1 039 041,41  -1 000 000        -1 050 000  
3031 Kølle rep. - 25% mva            -17 640           -31 181,60  -25 000             -30 000  
3032 Salg - Sliping - 25%mva           -12 250,00  -20 000             -12 000  
3033 Salg - Brukt-/demo utstyr             -8 300,00               -10 000  
3040 Salg - "Veien til golf"            -39 650           -51 200,00  -45 000             -45 000  
3041 Salg - Protimer            -79 611        -122 841,50  -85 000           -120 000  
3042 Salg - Utleie Protj.            -43 743           -73 502,40  -50 000             -58 000  
3043 Salg - Trening bedrift              -1 990                           -    -4 000                -4 000  
3044 Salg - Simulator (25% mva)          -407 647        -485 660,80  -400 000           -450 000  
3044 Simulator - egen bruk (Jr. avd.)        -295 799,00  -40 000                          -  
3050 Sponsor - 25% mva          -325 500           -59 000,00  -480 000           -500 000  
3052 Sponsor - u/mva            -59 000                           -      

3053 Sponsor - skilt              -3 900             -1 600,00    

3054 Sponsor - Baneleie/greenfee                         -                           -      

3055 Sponsor - Periodisert            -35 000           -52 200,00    

3056 Sponsor - Junioravd.            -35 200           -49 700,00  -65 000             -50 000  
3057 Egenandel Junioravd.   -20 000             -45 000  
3105 Medlemskap (sr.no)      -2 873 829     -2 929 983,00  -2 870 000        -3 020 000  
3106 Skap (sr.no)            -77 020           -72 640,00  -80 000             -75 000  
3135 Utb. Dugnad             18 320            19 380,14  18 000               18 000  
3140 Inntekter - Greenfee          -230 930        -272 044,00  -230 000           -260 000  
3141 Inntekter - Range          -192 585        -200 145,25  -200 000           -200 000  
3150 Turneringsinntekter            -97 334        -110 582,50  -90 000           -100 000  
3151 Inntekter - "Gubben"            -52 388           -59 975,00  -50 000             -55 000  
3152 Inntekter - "Damedag"            -27 345           -22 200,00  -20 000             -22 000  
3153 Inntekter - "Seniorgolf"            -35 515           -43 961,00  -35 000             -40 000  
3400 Offentlige tilskudd (mva komp.)          -171 728        -177 056,00  -175 000           -180 000  
3600 Leieinntekter klubbhus              -3 500           -21 000,00  -4 000                -8 000  
3601 Leieinntekter leilighet            -16 500           -45 000,00  -45 000             -50 000  
3610 Utleie golfbil - mva fritt            -12 785           -14 030,00  -12 000             -14 000  
3700 Prov. Kortselskaper             12 526            12 191,95  15 000               13 000  
3710 "Grasrotandel"            -61 359           -94 642,11  -80 000           -100 000  
3715 Tilskudd NGF / NIF / Kommunen            -78 021        -230 773,00  -130 000           -180 000  
3900 Periodiserte Sponsorinnt.            -64 219           -64 219,00                       -                             -  
  Sum inntekter -6 356 289 -6 918 426 -6 502 000        -6 967 000  

4010 Varekjøp - Pro-shop - 25% mva           792 443          931 741,18  700 000            850 000  
4011 Varekjøp - Køllerep. - 25% mva             12 295            18 446,10  15 000               15 000  
4012 Varekjøp - Custom fit - 25% mva                         -   15 000               20 000  
4019 Varekjøp - Cafè - uten mva              -2 114             -2 278,13  -5 000                -3 000  
4020 Varekjøp - Cafè - 15% mva           155 585          171 481,40  165 000            170 000  
4040 Varekjøp - kurs/instruksjon             43 912            12 474,00  45 000               30 000  
4050 Sponsorkostnader - 25% mva             21 234            11 375,20  20 000               20 000  
4051 Premier/kost turneringer             60 190                           -    50 000               50 000  
4052 Premier/kost. Damedag             10 779            19 734,20  10 000               15 000  
4053 Kostn. til turneringer             20 814            60 010,02  20 000               30 000  
4054 Premier/kost. Gubbe             24 739            25 902,40  25 000               25 000  
4055 Premier/kost. Senior             21 463            29 821,40  22 000               25 000  
4056 Kostn. egne arrangementer   10 000               20 000  
4071 Inngående frakt u/mva                   320                  188,00  0                          -  
4090 Beholdningsendring - Pro-shop            -16 926           -56 074,00  0                          -  
4170 Frakt, toll og spedisjon, avgiftsfritt                   808   2 000                 2 000  
  Sum varekostnader 1 145 542 1 222 822 1 094 000         1 269 000  

5010 Faste lønninger        2 160 030      2 080 863,00  2 065 000         2 150 000  
5011 Korrigert lønn             15 000                           -      

5191 Påløpte FP           225 800          212 248,02  225 800            220 000  
5192 Arb.g.avg. påløpte FP             31 838            29 926,95  31 830               31 000  
5410 Arbeidsgiveravgift           314 357          304 988,61  291 000            303 000  
5432 OTP              72 681                           -    62 000               85 000  
5800 Refusjon av sykepenger                         -            82 179,22  -80 000                          -  
5801 Tilskudd fra NAV                         -        -103 814,00    

5880 Arbeidsklær - ikke oppg.pl.                2 015            13 066,00  10 000               13 000  
5881 Verneutstyr                2 418              2 599,00  5 000                 5 000  
5950 Utdanning Greenkeeper / Pro   5 000                          -  
5960 Gaver til ansatte / styre   3 000                 3 000  
5990 Andre personalkostnader                   583            17 600,00  6 000                 6 000  
  Sum personalkostnader 2 824 722 2 639 657 2 624 630         2 816 000  



      

6110 Avskrivninger             28 037            35 500,00  25 000               35 000  
6310 Festeavgift           131 730          131 730,00  132 000            132 000  
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.             28 246            24 789,60  28 000               25 000  
6340 Lys, varme             62 232          106 694,90  70 000               95 000  
6410 Leasing maskiner           388 320          342 650,37  350 000            380 000  
6420 Leie Bet. Terminal - Proshop                7 156              6 952,22  7 500                 7 500  
6421 Kostnader Nayax             13 368            18 815,56  14 000               18 000  
6490 Andre leiekostnader             18 324              7 983,53  2 000                 6 000  
6530 Driftskostnader - Kontor                5 683              3 264,43  10 000               10 000  
6531 Driftskostnader - Proshop                5 349            38 592,48  20 000               20 000  
6532 Driftskostnader - Leilighet                2 000                           -    5 000                 5 000  
6540 Driftskostnader - Kafè             25 105            18 366,93  15 000               15 000  
6545 Driftskostnader - Simulator           179 111          197 689,01  185 000            185 000  
6550 Driftskostnader - Bane           237 378          294 934,56  250 000            370 000  
6551 Driftskostnader - Utstyr / maskiner           114 923          179 958,48  100 000            120 000  
6552 Driftskostnader - Bygg/inventar             55 808            61 818,18  40 000               30 000  
6553 Driftskostnader - Range             73 324            59 151,90  40 000               40 000  
6555 Driftskostnader - Aktiviteter/utvalg             22 000            41 000,00  20 000               20 000  
6556 Drift- og reisekostn. - Junior avd.             70 340          169 372,20  140 000            140 000  
6557 Kostnader - rekrutering - junior              5 050,00                            -  
6558 Driftskostnader - Seniorgolf                8 303            12 000,00  15 000               15 000  
6559 Kostnader "elite"             16 693            28 850,80  15 000               15 000  
6560 Utdanning - Trenere             21 501                           -    25 000               25 000  
6700 Revisjonshonorar             24 103            57 037,40  25 000               35 000  
6720 Honorar juridisk bistand                9 488                           -                           -                          -   
6800 Kontorrekvisita                         -                           -    5 000                 5 000  
6810 Kostnader data / it             63 827            76 301,55  65 000               60 000  
6820 Trykksaker                4 133              5 400,00  10 000               10 000  
6830 Kostnader kurs m.m.                         -                           -    0                          -  
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.                   331     

6842 Avgifter NGF / GolfBox           288 420          295 459,50  290 000            295 000  
6860 Møter, kurs, medlemskap             30 754            30 032,00  25 000               25 000  
6900 Telefon                         -   2 000                 2 000  
6940 Porto/sendregning.no             28 874            22 165,82  30 000               30 000  
6970 Gebyrer / etableringsgeb.             15 405            22 349,41  15 000               15 000  
7010 Drifstoff varebil              3 150,24                   6 000  
7011 Fors. Og avgifter varebil                  602,20                   5 000  
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig             65 794            50 030,00  50 000                          -  
7105 Øreavrunding                        1                    16,39    

7150 Diettkostnader, oppgavepliktig                         -                           -    5 000                 5 000  
7320 Reklamekostnader                4 239   5 000               10 000  
7330 Gaver (ans./styre m.m.)                9 453   10 000                 5 000  
7500 Forsikringspremier             70 179              4 912,50  72 000               90 000  
7510 Diverse kostnader            86 527,00  20 000               20 000  
8040 Renteinntekter - Bank                  -179                -204,45                     -200  
8060 Purregebyr, kunder                    -71                           -      

8150 Rentekostnader - Bank           187 300          144 259,82  160 000            145 000  
8960 Overføringer annen egenkapital     

  Sum andre kostnader 2 316 981 2 583 205 2 297 500         2 471 300  

  Sum kostnader 6 287 244 6 445 683 6 016 130         6 556 300  

  Årsresultat -69 045 -472 743 -485 870           -410 700  

      

 
 

Bestemme idrettslagets organisasjonsplan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styret 
 

Kontrollkomité 
 

Valgkomité 
 

Ansatte 
 

Diverse styre valgte komiteer 
 

Årsmøtet 
 



 

Foreta følgende valg 

KGK Valgkomiteens forslag til Årsmøte 2019 
 

Styret 
Leder:  Johan Svensson (1 år) 
Nestleder: Ingrid Wirsching (2 år) 
 
Styremedlemmer: 
Freddy Larsson (1 år) – Ikke på valg 
Frank Nordrum (2 år)  
Laila Nordlid (2 år) - ny 
Natalia van Putten (1 år) - ny 

Kontrollkomitè: 
Sten Pedersen, leder 
Per Kåre Selle 
Mika Sundin, Vara 
Solfrid Hitreskog, Vara 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett: 
Styret får fullmakt til å oppnevne. 
 

Revisor:  
Per Aimar Lundal (engasjeres) 
 

Valgkomitè:  
Forslag fremlegges av styret på årsmøtet 
 
 
 
 
Mikael Pedersen (leder)   Anne Lise Flåt (Medlem) 
 
 
 
 
Guttorm Nilsen (Medlem)   Oddbjørn Åteigen (Vara)   
 
 
 
 
 
Alle original dokumenter med signatur oppbevares i klubbens Protokoll. I tillegg vil de bli lastet ut på klubbens nettside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vedlegg 1 – Honorering av styremedlemmer i Kristiansand Golfklubb  

Innkommet forslag: 
Forslag fra Anne Lise Flåt:: 
«Det foreslås at styremedlemmer blir gitt årskontingent i honorar. Det å sitte i styret betyr ansvar for klubbens økonomi, 
ansatte og aktiviteter. I tillegg sørger styret for at klubben får inntekter gjennom søknader av midler fra forskjellige 
instanser. Om forslaget om gratis medlemskap ikke bli godkjent, foreslåes det at dagens ordning videreføres som den 
er» 
 
Tilleggsinformasjon tilknyttet innkommet forslag: 
Dagens ordning: 

 Gratis pirquet, insula, vind braker eller lignede med klubbens logo (til bruk ved representasjon)  

 Salgsrabatt over disk i ProShop – 25% 

 Salgsrabatt på bestillingsvarer i Proshop – innkjøpspris +10 + mva 

Utover dette disponerer klubben 2 stk NGU kort. Dette er «fordelskort» utstedt av Norges Golfforbund og gir fri spillerett 
på alle nordiske golfbaner. Regler for bruk av disse kortene er som følger: 
 
«Ledere og en av klubbenes tillitsvalgte eller oppnevnte medlemmer som den enkelte klubb selv bestemmer i nordiske 
golfklubber.» (kun et utdrag som er aktuelt for oss i KGK). Frem til i dag har begge disse kortene vært disponert av 
styremedlemmer i klubben. 
 
Med tanke på dagens skatt- og avgiftsregler vil et forslag som dette også omfatte rapporteringsplikt til 
skattemyndighetene og plikt for betaling av arbeidsgiveravgift. I tillegg skal godtgjørelsen fremkomme i klubbens 
budsjetter og Årsmelding. 
 
Forslag til vedtak: 
I forbindelse med styrearbeid i Kristiansand Golfklubb foreslåes det at alle styremedlemmer honoreres med gratis 
medlemskap m/spillerett og at dette kommer som et tillegg til dagens ordning. 
 
Skulle forslaget om gratis medlemskap ikke bli godkjent, foreslåes det at dagens ordning videreføres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 2 - Bygging av nytt treningsfelt 

Styret vil med dette fremme en sak til årsmøtet om bygging av ny treningsgreen. Etter en dialog med grunneier har vi 
fått lov til å overta og benytte området ved hull 9 til et nytt nærspillsområdet. Et område som dette vil på en god måte 
bidra til økt kapasitet i forbindelse med treningsfasilitetene våre. Området som er planlagt utbygd er på omlag 1000 m2 
og vil egne seg perfekt til formålet. 
 
Det er allerede bli søkt om såkalte «Spillemidler for Nærmiljøanlegg» og vi har her fått innvilget kr. 300.000,- i 
spillemidler til bygging av treningsgreenen. I tillegg til dette vil vi også kunne søke om refusjon av merverdiavgift som 
utgjør om lag kr. 100.000,- 
 
I forbindelse med byggingen vil det være behov for å finansiere prosjektet gjennom byggeperioden og frem til vi mottar 
spillemidler fra Kommunen. Vi håper å påbegynne byggingen i løpet av våren 2019 og sluttføre dette i løpet av 
sommeren. Den årlige fristen for å levere inn regnskaper i forbindelse med spillemidlene er i august og noe vi ser for oss 
skal gå veldig greit. Det praktiseres «ventelister» på utbetaling av spillemidler, men mye tyder på at spillemidlene 
tilhørende dette prosjektet utbetales i 2020. Det samme gjelder for refusjon av merverdiavgift. 
 

 
Låneopptak 
I forbindelse med sak under punkt 3, ber styret i Kristiansand Golfklubb om Årsmøtes fullmakt til følgende:  
Kortsiktig låneopptak i DNB med inntil kr 600.000,- i form av byggelån som skal benyttes til bygging av nytt treningsfelt. 
  
I tillegg ber styret om fullmakt til å konvertere kr. 100.000,- av byggelånet til et langsiktig gjeldsbrevlån. Det resterende 
byggelånet nedbetales med spillemidler, refusjon av merverdiavgift og egenkapital (se budsjett). 
 
Låneopptaket forutsetter at klubbens bankforbindelse ønsker å finansiere prosjektet, og styret ber om fullmakt til å 
forhandle betingelser og signere forpliktende låneavtaler på klubbens vegne.  
 
Forslag til vedtak  

 Styret i Kristiansand Golfklubb ber om fullmakt til å igangsette bygging av nytt treningsområde. 

 Låneopptak i DNB pålydende kr. 600.000,- i form av byggelån. 

 Konvertering av inntil kr. 100.000,- av byggelånet til langsiktig gjeld. Dette refinansieres inn i eksisterende gjeld 
med løpetid frem til 01. oktober 2040. 

 
 
Som vedlegg til saken følger:  

 Beskrivelse (over) 

 Budsjett og finansieringsplan.  

 Nærmiljøfunksjonell Forhåndsgodkjenning (godkjent søknad for spillemidler) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Budsjett - Nærmiljøområde Kristiansand Golfklubb 
   

Arbeid Leverandør Pris (netto) 

Tegning / planlegging Eget                        5 000  

Diverse grunnarbeid Roar Olsen                    104 000  

Diverse sprenging Roar Olsen                      25 000  

Leie maskiner                       10 000  

Grus- og jordmasser Grønn vekst AS                    250 000  

Vanningsanlegg GS48 AS                      73 000  

Div. frø og gjødsel                       15 000  

Diverse utstyr                       15 000  

   

Sum bygge kostnader                      497 000  

 mva 25%                    124 250  

Sum bygge kostnad inkl. mva                      621 250  

Finansiering byggeperioden     

DNB - Byggelån                     600 000  

Finansiering     

Brutto kost.                     621 250  

Spillemidler (Nærmiljøanlegg)                  (300 000) 

Refusjon mva                  (120 000) 

Egenkapital Midler fra "Junioravdelingen"                    (50 000) 

Egeninnsats lønnet ansatte (Reduksjon kostnader)                    (20 000) 

Sum nedbetaling                      131 250  

Sponsorinntekter                     (15 000) 

Egenkapital Midler fra "Gubben"                    (40 000) 

Egenkapital Midler fra "Seniordagen"                    (35 000) 

Rest konvertert til langsiktig lån/drift                      41 250  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


