REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB
KGK Klubbhus

Dato

Torsdag 18.02.21. kl 19:00- 21:40
Ordinært styremøte

Møte nr.

6-2020/2021

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Dag B. Danielsen

X

Laila Nordlid
Roger Markussen
Didrik Åstveit

X
X
X

Frode Magnussen

X

Frank Nordrum

X

Terje Lilletvedt

X

Dag

Inviterte
Cato Benham

Sak
1

X

Tidsfrist

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presentasjon av treneropplegg toppidrett
Styrets halvtime
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Regnskap 2020
Budsjett 2021
Årsmøte
Nytt fra administrasjonen
Ny driftsbygning – Fremdrift og status
Range/tursti – Fremdrift og status
Rapport fra fordelte oppgaver
 Turneringsutvalg
 Juniorgruppa
 Banekontroll
11. Forslag til samarbeid/rollefordeling
12. Fastsettelse av neste styremøte.
13. Eventuelt.
Beslutninger
Sak 3 – Referat fra forrige styremøte godkjent
Sak 5 - Oppnevnelse en komitè som skal analysere klubbens
trenerbehov.
Sak 6 – Starte arbeid med virksomhetsplan

1

Møtt

Presentasjon av treneropplegg toppidrett
Marius presenterte forslag til treningsopplegg for toppidrett.
Presentasjonen tatt til orientering. Kopi av presentasjonen
sendes ut til styrets medlemmer.
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Ansvar
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Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte ble godkjent
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Regnskap 2020
Revidert regnskap ble underskrevet av styret
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Budsjett 2021
Arbeid med budsjettet pågår og vil bli fremlagt på neste
styremøte
Som støtte til budsjettarbeidet og etter forslag fra styreleder
vedtok styret å oppnevne en komitè som skal analysere klubbens
trenerbehov. Leder er Sten Pedersen og han oppnevner selv
eventuelle andre medlemmer.
Årsmøte
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Forslag til Valgkomité 2021
Styreleder legger frem forslag til neste styremøte



Andre forslag/saker fra styret til Årsmøtet
Pr i dag er det ikke mottatt forslag fra noen medlemmer.
Daglig leder legger ut info om frist på hjemmesiden
Eventuelle forslag behandles/vurderes på neste
styremøte
Styret ønsker å fremlegge en virksomhetsplan for
årsmøtet. Tidligere virksomhetsplan
gjennomgås/oppdateres av daglig leder og styreleder før
utsendelse til styrets medlemmer. Saken behandles
videre på neste styremøte
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Nytt fra administrasjonen
 Vi ble tildelt kr. 150.000,- av Kommunen til «Støtte til
drift for private idrettslag»
 Per 12. februar er det kommet inn rett over 1,6 mil i
kontingenter (i fjor kr. 1,3 mil.)
 Det er søkt om mva-refusjon for bygging av anlegg.
Gjelder treningsgreenen (kr. 60.000)
 Jobber med søknad om spillemidler for utstyr kjøpt 2020
 Søkte om Covid-19 midler for 2020 (simulator) fik kr.
37.000, Medlemstall per 11. februar er 1127 mot 1302 per nyttår
 Forsikringsavtalen vår er gjennomgått og sammenlignet
med andre tilbydere. Vi fortsetter med gjensidige og
årlig premie ligger rundt kr. 90.000,-. Styreansvar er nå
inkludert i polisen
 Det er signert leasingavtale på ny arbeidsbil, ref. tidligere
sak på styremøtet
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Jobber fortsatt med å få leaset ny simulator – ikke helt
lett å få til i DNB p.g.a. for lav importverdi. Vil forsøke
annet leasinselskap
Det er hengt opp nye lys i simulatorene for å forbygge
feillesinger
Toppidretten fungerer bra og Marius følge bra opp mot
utøverne
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Ny driftsbygning – Fremdrift og status
 Driftsbygg går etter planen – kan bli litt forsinkelser på
grunn av snø/frost
 Har denne uke blir foretatt utsprenging av tomten
 Kontrakt fra Metal Bygg AS er mottatt og sendt Terje og
Mogens for en gjennomgang.
 Lånepapirer tilhørende byggelån er signert (Dag/Cato) og
levert banken
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Range/tursti – Fremdrift og status
 Driving range går etter planen – kan bli litt forsinkelser
på grunn av snø/frost
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Rapport fra fordelte oppgaver
 Turneringsutvalg
 Juniorgruppa
 Banekontroll
Ingen saker
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Forslag til samarbeid/rollefordeling

Fremlagt forslag til «Retningslinjer for ansvars-/rolleog arbeidsfordeling mellom styret og administrasjon i
Kristiansand Golfklubb» ble gjennomgått. Forslaget
ble godkjent med enkelte justeringer.
Styrets leder renskriver forslaget med de vedtatte
justering. Dette sendes så ut til hele styret for endelig
godkjennelse
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Fastsettelse av neste styremøte
Neste styremøte fastsatt til torsdag 11. mars kl. 19.00.
Antatt varighet 3 timer
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Eventuelt
Ingen saker
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