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Dato

Mandag 19.10.2020 kl 18:00
Ordinært styremøte
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Styremedlemmer

Referent
Møtt
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X

Frode Magnussen

X

Frank Nordrum

X

Terje Lilletvedt
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Dag Danielsen

Inviterte

Møtt

Cato Benham

Sak
Agenda
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
2. Regnskap
3. Nytt fra administrasjonen
4. Ny driftsbygning – Fremdrift og status
5. Range/tursti – Fremdrift og status
6. Rapport fra fordelte oppgaver
 Turneringsutvalg
 Juniorgruppa
 Banekontroll
7. KGK toppidrett - fremtidsplaner og ressursbehov
8. Visjon og verdier – videre arbeid
9. Fastsettelse av neste styremøte og bestemme ny fast
møtedag for styremøterng
10. Eventuelt.
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Referat fra forrige styremøte ble enstemmig godkjent

2

Cato redegjorde for regnskapet. Det er fortsatt gode tall, med
et resultat ca. kr 700.000,- bedre enn i fjor. Det vil nå bli
foretatt en opptelling av varelager for å få frem et mer sikkert
resultat.
På kostnadssiden har det vært mer vedlikehold på banen. Det
har blitt foretatt mye dressing, men vi har fått fatt i mye billig
sand til dette arbeidet.
NGF avgiftene beregnes pr. medlem. Medlemstallet er nå ca
1300 og betalte avgifter er derfor betydelig høyere enn i fjor.
For øvrig ordinært kostnadsnivå.

X

Tidsfrist

Ansvar

3

Møte med kommunen
Har hatt møte med kommunen med tanke på finansiering
Ble oppfordret til å søke driftsstøtte til private idrettsanlegg
Søknadsfrist i november. Cato har mottatt søknadspapirer og
vil sende inn disse
Spillemidler treningsgreen
Vi har fått beskjed om at spillemidler på kr 300.000,- til
treningsgreen er innvilget.
Simulator
Vanskelig på kveldstid å begrense til max 6 p.g.a.
bookingsystemet som kun angir bestilte timer, ikke antall
personer.
Reglene vurdert som tilfredsstillende da alle som spiller er
sporbare, og reglene er gjort kjent overfor alle brukere.
Junior kan være 6 spillere pluss en voksen. Det vil være en
ekstra trygghet.
LAM-søknad
Søknad er sendt

4

Ny driftsbygning
Planlegging av ventilasjon for å få bygget godkjent til
idrettsbruk
Praktiske forhold blir avklart
Arbeider med midlertidig lager for maskinpark i byggeperioden

5

Range/tursti – Fremdrift og status
Driving range er nå stengt. Arbeidet er påbegynt.
Vi har kjøpt alle trærne som nå hugges for kr 10.000,-. Vi må
etter hvert avgjøre hva vi gjør med stammene
Agder Energi har fjernet trær som i i veien for strømlinje
Otera har kontaktet oss da de ønsker å sponse stolpene
Det er et realistisk håp at prosjektet til slutt vil gå med
overskudd.
Otera AS som skal sette opp de nye stolpene på driving rangen
er åpne for en dialog om litt «sponsing» av stolpene. Vi jobber
videre med dette og håper det kan finnes en god løsning på
dette.
Det er et realistisk håp om at kostnadene ved prosjektet på
driving rangen vil bli holdt på et minimum. Dette med tanke på
at det søkes om spillemidler samt et tilskudd fra Kommunen i
forbindelse med den nye turveien.
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Rapport fra fordelte oppgaver
Juniorutvalg: Junioravdelingen er finalist under tildeling av
støtte fra Skillingsfondet

7

KGK toppidrett - fremtidsplaner og ressursbehov
Hva er våre ambisjoner? Hvordan kan vi arbeide for å nå våre
ambisjoner? Hvordan kan løse behov for trener, ansette egen
juniortrener, bruke klubbens Pro i dette arbeidet, få til et
samarbeid med Team Norway?
Roger og Frode lager et innspill til videre diskusjon på neste
styremøte
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Visjon og verdier – videre arbeid
Saken utsatt til neste styremøte

9

Fast tidspunkt for styremøte ble endret til tredje torsdag
kl. 18.00 hver måned.
Neste styremøte blir dermed torsdag 19. november kl. 18.00
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Eventuelt
Det blir bestilt spillegenser og piquetskjorte (med klubblogo) til
styrets medlemmer

Roger/Frode

