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2 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
Referat fra forrige styremøte godkjent 

  

3 Regnskap 
Regnskap pr. februar ikke ferdig p.g.a. tidlig styremøte og 
årsmøteforberedelser. 
 
 

  

 KGK Klubbhus Dato Torsdag 11.03.21. kl 19:00- 21.50 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 7-2020/2021 Referent Dag 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Dag B. Danielsen X Cato Benham X 

Laila Nordlid X   
Roger Markussen    
Didrik Åstveit X   

Frode Magnussen X (digitalt)   

Frank Nordrum X   

Terje Lilletvedt X   
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4 Budsjett 2021 
Budsjettforslag for 2021 ble gjennomgått.  Budsjettet ble økt 
med en avsetning på kr 200.000,- til sportslig satsing. 
Utover dette hadde styret ingen kommentarer, og anbefaler 
årsmøtet å godkjenne budsjettet. 

 
 
 
 

 
 
 
 

5 Årsmøte 
Tidspunktet for årsmøtet ble endret til 22. april.  Møtet vil bli 
avholdt digitalt dersom det ikke er mulig med fysisk møte. 
Forslag til årsmelding ble gjennomgått og godkjent. 
Forslag til valgkomité ble fremlagt og godkjent. 
Utkast til Virksomhetsplan ble gjennomgått.  Styret besluttet å 
arbeide videre med denne før den legges frem for et senere 
årsmøte. 

 
 
 

 
 
 

6 Nytt fra administrasjonen 
Medlemsstatus 
Per 5. mars er vi 1125 medlemmer inkl. de som har Årsgreenfee. 
Per samme dato er det innbetalt i underkant av 1,9 mill. kroner i 
kontingenter. Dette er om lag kr. 400.000,- mer enn på samme 
tidspunkt i fjor.  
 
Økonomi  
Det er et par sponsorer på gang og håper vi klarer å lande noen 
av avtalene. Vi har fått med oss følgende sponsorer på det nye 
bygget/rangen: SG Armaturen AS, Hörmann AS, Metall Bygg AS 
og jobber med Vavik & Tønnessen AS, Otera AS, Drangsvann AS 
og RasmussenGruppen AS. 
 
Bane  
Ut fra informasjon fra Kenneth så er banen stort sett i god stand 
og har overlevd vinteren godt. Litt skader på gresset her og der 
på grunn av arbeider som har vært på banen gjennom vinteren, 
men ikke noe alvorlig. Fortsatt mye tele i bakken og uvisst når vi 
kan åpne.  
 
Ansatte  
All ansatte gjør en glimrende innsats ifm de forskjellige 
prosjektene som nå kjøres på klubben. Vi ligger nogen lunde i 
rute og er stort sett klare for en nye golfsesong.  
 

 
 
 
 

 

7 Ny driftsbygning – Fremdrift og status 
Tomten til driftsbygget er ferdigstilt og i løpet av et par uker vil 
fundamenter og betong mur være støpt. Arbeider med en 
sponsor i forbindelse med dette og det ser positivt ut rundt det 
at vi kan få han med.  
Kontrakt med Metal Bygg AS er signert og oversendt (Dag og 
Cato har signert). Kontrakter m/vedlegg er sendt til både Terje 
Lilletvedt og Mogens Lykke Pedersen og ingen hadde noen 
kommentarer til denne. Veien videre i forbindelse med 
byggingen styres nå i hovedsak av Metall Bygg AS. 
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8 Range/tursti – Fremdrift og status 
Det begynner også å komme seg på driving rangen og vi kan se 
konturene av hvordan dette blir. Det vil etter hvert også bli 
påbegynt en ny dreneringsgrøft som går fra venstre side på 
rangen og helt over til bekken ved hull 9.  
 
Marius har snekret ferdig den nye ballbua og denne vil være klar 
til sesongstart. Blitt veldig bra og spesielt med at den også er 
blitt noe større. Det skal inn litt lys og vann samt ei skyvedør før 
vi kan rydde opp og er ferdig med denne. 
 
Styret ba om at det blir lagt ut informasjon på hjemmesiden om 
hvordan bruken av rangen er planlagt frem til ferdigstillelse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snarest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cato 

9 Rapport fra fordelte oppgaver 
 Turneringsutvalg 

De fleste turneringen er nå lagt inn i GolfBox, men er 
ikke offentliggjort.  Dette skjer så snart som alt er på 
plass 

 Juniorgruppa 
Pandemisituasjonen har begrenset/stanset mye av 
aktiviteten.  Men vil bli startet opp igjen så straks dette 
blir mulig 
 

  

10 Fastsettelse av neste styremøte. 
Neste styremøte fastsatt til 15. april kl. 18.00.   

  

11 
 

Eventuelt. 
Ingen saker 

  

 


