REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB
Sted

KGK klubbhus

Dato

Mandag 19,11.2020 kl 18:00- 19:30
Ordinært styremøte

Møte nr.

3-2020

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Dag B. Danielsen

Dag

Inviterte

Møtt

Cato Benham

Laila Nordlid
Roger Markussen
Didrik Åstveit
Frode Magnussen
Frank Nordrum
Terje Lilletvedt
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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. Ny vurdering av styrets beslutning 7.11.20 om stenging
av simulatorene.
8. KGK toppidrett - fremtidsplaner og ressursbehov
9. Visjon og verdier – videre arbeid
10. Fastsettelse av neste styremøte.
11. Eventuelt.
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Referat fra styremøte 19.10.2020 ble godkjent
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Cato gikk gjennom regnskapet. Vil bli et godt resultat, men
årsoppgjørsdisposisjoner vil påvirke størrelsen på årsoverskudd
Fordeling av enkelte innbetalinger (f.eks. spillemidler,
prosjektstøtter) på årets inntekt eller fordeles over flere år. Det
må også tas hensyn til fremtidige investeringsbehov og fordeling
kjøp/leasing
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Det har blitt foretatt en rydding av parkeringsområdet. De åpne
feltene langs veien vil bli asfaltert og bidra til en bedre
parkeringskapasitet.
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Tidsfrist

Ansvar

I forbindelse med den planlagte byggingen av nytt driftsbygg, så
er det behov for et midlertidig lager. Vi har leid et lager i
Korsvikkilen. Flytting starter nå
4

Tegninger for den nye driftsbygningen er nå ferdige. Det er
Dagfinn Skår som gjennomfører avtaleprosessen for klubben.
Målet er at avtalene skal være klare til signering innen 15.12.20.
Før klarsignal gis, skal det være en gjennomgang med
byggekomiteen.
Byggestart er planlagt til 1.3.21. og før det skal grunnarbeidet
gjøres.
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Arbeidet fortsetter etter planen, og vi er snart ferdig med å
rydde trær.
Avtalene mellom grunneier, kommunen og KGK skal nå være
klare i kommunen slik at de kan signeres i løpet av kort tid.
Junior
Junioravdelingen ble tildelt kr 400.000,.- fra Skillingsfondet.
Juniorgruppa er i god dialog med administrasjonen om
disponering/bruk av tildelingen. Gruppa ønsker at ønske om en
ny Trackman blir realisert snarest mulig.
Vedtak: Styret godkjenner av kjøp/leasing av 1 stk. Trackman,
Ny vurdering av styrets beslutning 7.11.20 om stenging av
simulatorene.
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Det er fortsatt lite smitte i Kristiansand, og det er ikke innført
noen lokale restriksjoner. Det er heller kommet noen
informasjon eller anbefalinger fra NGF som tilsier nedstenging av
treninger i dersom de generelle smittevernrådene kan
etterleves.
De innskjerpede regler som klubben har satt for bruk av
simulatorene anses fortsatt som tilstrekkelige. Registreringen av
brukere (hvem og når) gir et godt grunnlag ved eventuell
smittesporing
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Styret gir tillatelse til at simulatorene åpnes igjen. Det
forutsettes at reglene overholdes. Ved endret smittesituasjon i
byen vil saken bli vurdert på nytt
Roger hadde en gjennomgang av arbeidet i junioravdelingen.
Aktiviteten er nå så stor og faglig så høy at det ikke lenger kan
baseres kun på frivillig innsats.
Dette gjelder spesielt behovet for trenerressurser. De ble
presentert en oversikt som viser at behovet er en 20% stilling
Administrasjonen fikk i oppdrag å arbeide videre med konkrete
muligheter som kan lede frem til en god løsning på dette.
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Laila redegjorde for forslagene til «Visjon og Verdier». Målet er
å presentere dette for neste årsmøte. For å få en best mulig
vurdering av forslagene, skal alle styremedlemmene frem til
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neste styremøte komme med sin vurdering av forslagene og gi
noen stikkord på hva ordene betyr og inneholder for den
enkelte.
Nytt styremøte ble fastsatt til 17. desember kl. 18.00

Samarbeid mellom klubbene i distriktet.
Kristiansand-Mandal-Grimstad samarbeider om gratis greenfee
hos hverandre i deler av sesongen. Dette er et samarbeid som
løper inntil det sies opp. Pr. i dag er det ingenting som tilsier
noen endring.
Vi bør også arbeide for gode samarbeidsformer med Bjaavann
utover det samarbeid som allerede eksisterer.
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