
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Godkjenning av forrige referat  

2. Ansvar som styremedlem – e-kurs 

3. Regnskap 

4. Orientering/nytt fra administrasjonen 

5. Rapport på fordelte oppgaver  

a. Søknader – Ingrid 

b. Turneringsutvalg - Frank 

c. Junior gruppen - Roger 

d. Bane kontroll – Laila/Freddy 

6. Tillits/utvalgsmannsturnering 

7. Lønnsforhandlinger per 01.04.2019 

8. Besøk fra NGF sitt styre fredag 30.08.2019 

9. HMS gjennomgang av klubben, utstyr og maskiner 

10. Eventuelt 

a. Status samarbeid med Bjaavann 

b. KGKs facebook side – kommentarer 

c. Åpningstidene i shoppen  

d. Neste styremøte – 12. august kl. 18:00 

 

  

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

 Referatet ble godkjent 

 Det ble bedt om en kolonne som setter tidsfrister på ansvar 

  

3 Ansvar som styremedlem – e-kurs 

 Roger, Frank, Laila og Johan har ferdigstilt e- opplæring som 
styremedlemmer. 

 Freddy og Ingrid må også ferdigstille dette 

 Fullmakts matrise – dette må utarbeides 

 Det bør lages et års hjul for styrets oppgaver som godkjennes av 
styret. 

 Det lages forslag til Visjon og verdier for KGK so diskuteres i 
styret 

 
 
 

12.08.2019 
 

12.08.2019 
12.08.2019 

 
12.08.2019 

 
 
 

Freddy/Ingrid 
 

Johan 
Johan 

 
Laila 

Sted KGK Klubbhus Dato 17.06.2019 kl 18:00-19:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 03-2019 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Roger Markussen X   

Freddy Larsson X   

Laila Nordlid X   

Ingrid Wirsching X   

Frank Nordrum X   



 Marius er utpekt som ansvarlig for oppfølging av politiattester. 
Det er en mappe i klubben for dette. 
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Regnskap 

 Har hatt en omsetning på 4,3 mill kr til nå i år. Resultatet så langt 
er 13 000 kr bedre enn på samme tid i fjor. 

 Søknad om mva kompensasjon er godkjent av revisor og er sendt 
inn.  

 80 medlemmer fra Bjgk er medlemmer i KGK og ca. 50 KGK 
medlemmer er medlemmer på BGK. 

 Har nå 901 medlemmer pluss nabomedlemmer. Dette justeres 
per 01.07.2019 da de som ikke har betalt kontingent meldes ut. 
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Nytt fra administrasjon 

 Det kommer nå inn jord på den nye treningsgreenen. 

 Ved utgangen av juni har vi hatt 8 sommeravslutninger for 
bedrifter. Forrige uke var MH Wirth her med 30 personer. Synes 
som om dette er populært. 

 Hadde sponsor tur til Hjarbæk i Danmark med 17 deltagere. 
Turen var meget vellykket og alle som var med var veldig 
fornøyde. Deler av kostnadene dekkes via egenandel. 

 Sten Pedersen forslås som KGKs forslag til representant til NGF 
sitt styre. 

  
 
 
 
 
 

Cato 
 
 

Cato  

6 Fordelte oppgaver 

 Tilskudd - Ingrid – Har sendt søknad om midler fra LOS fondet. 
Neste søknad som skal sendes er om LAM midler. 

 Frank – dårlig oppmøte på Masters. Begynte med 18 som ble 
redusert til 16 sannsynligvis pga været. 

 Banekontroll – Frank – De fleste er flinke og gir klapp på 
skulderen når vi går rundt. Det var en mann som ikke hadde løst 
greenfee, men hans kone og han betalte nabomedlemskap da 
han kom hjem. 
Else og Laila vil ta noen runder. 

 Juniorer – 19 deltakere på Borre Golfklubb. 

 
 

10.09.2019 

 
 

Ingrid 

7 Tillitsmann/utvalgsturnering 

 Skal holdes 16.08.2019 med en tur til Pieder Ro etter 
turneringen. Utslag kl 16:00.  

 Det må lages en invitasjon som sendes alle som skal inviteres 

 
 
 

01.07.2019 

 
 
 

Frank 
 

8 Lønnsforhandlinger 

 Freddy og Johan tar dette 
 

 
01.07.2019 

 
Freddy/Johan 

9 Besøk fra NGF 

 Har fått mail fra NGF om at de ønsker å besøke KGK 30.08.2019. 
De har sendt en mail rundt hvordan de ser for seg opplegget. 
Cato bekrefter dette overfor NGF. KGK må lage et program for 
sin del og fordele oppgavene.  

 Må etter dette sikre at det lages gode presentasjon som kvalitet 
sikres av styret 

 

 
 

12.08.2019 

 
 

Cato 



10 HMS gjennomgang 

 Hadde en gjennomgang i fjor. Tar en oppdatering etter ferien. 
 

 
01.09.2019 

 
Freddy 

11 Eventuelt 

 KGKs facebook side – denne er åpen. Vi må prøve å avstå å 
kommentere på innlegg og i stedet ta direkte kontakt med de 
som lager innlegg. 

 Åpningstider – følger vedtaket fra i mai.  Gutter synes å trenge 
mer opplæring enn jenter med hensyn til å rydde om kvelden. 

 Arbeidssituasjonen – Det må lages et forslag til hvilken avlastning 
det er behov for i skuldersesongen slik at dette kan legges inn i 
budsjettet og et forslag til stillingsannonse må lages og være klar 
etter ferien. Dette må godkjennes av årsmøtet. 

 Neste styremøte – holdes 12.08.2019 kl 18:00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cato 

 


