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REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Styrets halvtime 
2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
3. Regnskap 2020 
4. Budsjett 2021 
5. Årsmøte 
6. Drift av simulatorene 
7. Nytt fra administrasjonen 
8. Ny driftsbygning – Fremdrift og status 
9. Range/tursti – Fremdrift og status 
10. Rapport fra fordelte oppgaver 

 Turneringsutvalg 
 Juniorgruppa 
 Banekontroll 

11. Visjon og verdier – videre arbeid 
12. Fastsettelse av neste styremøte. 
13. Eventuelt. 

 

  

 
 

Beslutninger 
Sak 2 – Referat godkjent 
Sak 5 – Årsmøte fastsatt til 25. mars 
Sak 6 - Simulatorene kan igjen åpnes for spill. 
Sak 7 – Styret sa ja til anskaffelse av Air 2g2 maskin 
Sak 9 – Styret sa ja til alternativ 1 for utbedring av områder på   
              range som ikke omfattes av de pågående arbeider 
Sak 12 - Neste styremøte fastsatt til 18.02.2021 kl 18.00 
 
 

  

2 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 
Referatet fra forrige møte ble godkjent 

  

Sted KGK klubbhus 
 
Gjennomført som et digitalt møte 
(Teams) 

Dato Mandag 21.01.2021 kl 18:00- 19:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 5-2020/2021 Referent Dag 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Dag B. Danielsen X Cato Benham X 

Laila Nordlid X   
Roger Markussen X   
Didrik Åstveit X   

Frode Magnussen X   

Frank Nordrum X   

Terje Lilletvedt X   
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3 Regnskap 2020 
Foreløpig regnskap ble presentert.  Foreløpig overskudd på kr 1,1 
mill.  Avskrivninger er foreløpig ikke bokført. 
Revidert regnskap vil bli presentert på neste styremøte 

 
 
 

18.02.2021 

 
 
 

Cato 
4 Budsjett 2021 

Har påbegynt arbeidet med 2021-budsjetter, og vil bli presentert 
på neste styremøte 
 

 
 

18.02.2021 

 
 

Cato 
 

5 Årsmøte 
Dato for årsmøte fastsatt til 25. mars 

 
 
 
 

 

6 Drift av simulatorene 
Daglig leder her vært i kontakt med kommuneoverlegen.  Under 
forutsetning av tilfredsstillende smittevern, mente han at vi 
kunne åpne for bruk av simulatorene. 
Styret og administrasjon vurderer smittevernet som 
tilfredsstillende og godt. 
Styret besluttet derfor å åpne simulatorene for spill igjen. 
 

  

7 Nytt fra administrasjonen 
 
Ønsker å anskaffe en Air 2g2, maskin som brukes til lufting av 
greener og fairway.  Gjøres som er samarbeid mellom Bjaavann 
GK (29.2%), Arendal GK (29,2%), Grimstad GK (20,8%) og KGK 
(20,8%).  Styret sa ja til anskaffelsen 
 
Det arbeides med innhenting av tilbud på banktjenester, 
forsikringer og OTP 
 
Medlemskontingenten er sendt ut, og så langt ser det ut til at ca. 
200 medlemskap ikke vil bli fornyet. 
 
Det arbeides med etablering av et nytt utvalg med baneverter 
som skal bidra til bedre flyt og utnyttelse av banen, spesielt i de 
mest hektiske periodene i sesongen. 
 
Marius arbeider nå aktivt som trenerressurs for toppidrett 
(KKG/Akademiet) 
 
 

  

8 Ny driftsbygning – Fremdrift og status 
 
Kontraktsarbeidet pågår og nærmer seg nå slutten 
Når byggefasen starter, så ønsker daglig leder å benytte ledige 
tilgjengelige ressurser hos ansatte, og vil også prøve å hente inn 
dugnadsressurser bland medlemmene. 

 
 

  

9 Range/tursti – Fremdrift og status 
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Banemannskapet ønsker å utbedre de områdene av rangen som 
ikke berøres av det pågående arbeidet.  Det ble fremlagt 2 ulike 
alternativer.  Styret vedtok utbedring etter alternativ 1 
 
 

10 
 

Rapport fra fordelte oppgaver 
 Turneringsutvalg   

Arbeider nå med å sette datoer på de ulike 
turnering 

 Juniorgruppa  
Treningene starte nå opp igjen 

 Banekontroll 
Se sak 7 om nytt utvalg 

 

  

11 Visjon og verdier – videre arbeid 
 
Utsatt - Ikke behandlet 
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Fastsettelse av neste styremøte 
 
Neste styremøte fastsatt til 18.02.2021 kl 18.00 
 

  

13 
 
 
 
 

Eventuelt 
 
Ingen saker 

  

 


