
 

 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 

1 Agenda 
1. Forrige referat  
2. Regnskap 
3. Orientering/nytt fra administrasjonen 
4. Fordeling av kontakt/ansvar oppgaver 

a. Søknader 
b. Turneringsutvalg 
c. Junior gruppen 
d. Banekontroll 

5. Avtale med Hans Åberg 
6. Status GPDR 
7. Norsk senior golf 
8. Avtale med Mosvold Drift 
9. Eventuelt 

a. Golfbox 
b. Besøk på en annen golf bane 
c. Bekledning 

 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

 Ingen kommentarer 

 

3 Regnskap 

 Ikke noe spesielt å rapportere. Det er over 800 medlemmer. De som 
ikke har betalt kontingent innen 01.07 blir automatisk strøket som 
medlemmer. 

 

 
 

Cato 

Sted KGK Klubbhus Dato 09.04.2018 kl 18:00-19:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 01-2018 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson x Cato Benham x 

Harald Aabel    

Freddy Larsson x   

Pia Tellefsen x   

Ingrid Wirsching    

Frank Nordrum x   



4 Orientering/nytt fra administrasjonen 

 Tor Laudal går på tiltak finansiert av NAV. Han jobber sammen med 
Vidar og Kenneth. Vil vurdere å ansette Tor med tilskudd fra NAV i en 
periode. 

 Sønnen til Steen Pedersen og datteren til Cato vil arbeide her i 
sommer. 

 Har hatt det første VTG kurset. Flere er interessert. Med hensyn til 
åpning av banen som må vi kommet tilbake på dette.  

 Ser om vi kan få til 2 dugnads helger før dette for å rydde på banen. 
 

 
 

Cato 

5 Fordeling av kontakt/ansvar oppgaver 

 Søknader – Ingrid følger dette opp som i fjor 

 Turneringer – Frank føler opp dette.  

 Juniorer – Freddy følger opp dette 

 Banekontroll – Pia følge opp dette 
 

Status rapporteres om hva som er skjedd siden sist i hvert styremøte 
 

 
Ingrid 
Frank 

Freddy 
Pia 

 
 

Alle 

6 Avtale med Hans Åberg 

 Vi har bedt om en kjøreplan fra Hans Åberg. Han har informert om at 
han kommer på møte her 28 og 29.04. Dette passer dårlig ettersom de 
fleste som jobber med juniorarbeidet er bortreist. Johan kontakter 
Hans. 

 

 
 

Johan 

7 Status GPFR 

 Dette vil bli fulgt opp mot NGF 
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8 Norsk Senior Golf 

 Johan tar kontakt med Oddbjørn og for en avklaring på hva som skjer 
på turneringsfronten – ser ut som om de går som planlagt. 5 mai i 
Kristiansand og 6 mai i Mandal  
 

 
Johan 

9 Avtale med Mosvold drift 

 Forslag til samarbeidsavtale er sendt til Mosvold drift fra KGK. Gjelder 
satsing på junior arbeidet 
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9 Eventuelt 

 Vil arrangere en intern opplæring i Golfbox. Hege Benham holder 
denne. Cato arrangerer 

 Besøk for spill på Kvinesdal. Legger opp til en tur tidlig i september 

 Oppdatering av hjemmesiden 
o Må se på hvordan hjemmesiden organiseres – gjerne med 

blder. 
o Bør skrive artikler om juniorarbeidet, om turneringer, om 

demodager etc. 

 Styremøter holdes som tidligere; dvs 2 mandag i hver måned unntatt 
juli. Møtene begynner kl 18:00 og vi skal ha som mål å holde møtene 
innenfor en ramme av 1,5 timer.  
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