
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 

1 Agenda 
1. Forrige referat  
2. Valgkomiteen kommer 
3. Regnskap 
4. Orientering/nytt fra administrasjonen 

a. Lotterimidler fra Color Line 
b. Idrettsgalla i Stavanger 05.01.2019 
c. Status avtale med Grimstad og Mandal også i 2019 

5. Rapport på fordelte oppgaver  
a. Søknader 
b. Turneringsutvalg  
c. Junior gruppen  
d. Bane kontroll 

6. Dameutvalget har ønske om egen dame klasse i alle turneringer 
7. Investeringer 

a. Nytt verksted bygg 
b. Ny chipping green 

8. Status GPDR 
9. Status en klubb to baner  
10. Eventuelt 

a. Golf i Sør  
 

 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

 Ingen kommentarer til referatet. 

 

3 Valgkomitéen 

 Alle styremedlemmer får en henvendelse fra valgkomiteen for å 
komme med innspill og for å spørre de som er på valg om de vil stå 
lenger. 
 

 

Sted KGK Klubbhus Dato 10.12.2018 kl 18:00-19:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 07-2018 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Harald Aabel  Mikal Pedersen Delvis 

Freddy Larsson X   

Ingrid Wirsching X   

Frank Nordrum X   



4 Regnskap  

 Regnskap for november er ikke ført enda. Har sett på moms 
kompensasjon som vil utgjøre ca 100 000 kr. 

 

 

5 Nytt fra administrasjonen 

 Har fått beskjed om at KGK får 100 000 kr av spillemidler fra Casino 
på Color Line. 

 Det er inngått avtale om videreføring av fritt spill på Mandal og 
Grimstad. Avtalen er laget som en langsiktig avtale med mulighet for 
oppsigelse fra alle parter hvis nødvendig. 

 

 

6 Rapport på fordelte oppgaver  

 Ingrid – Vi har mottatt LAM midler; søknad er sendt LOS fondet. 
Harald og Ingrid må sette seg sammen om søknader for midler. 

 Frank - Turneringsutvalg har sendt oversikt til Bjaavann over 
turneringer på KGK. Mangler noen som oppdateres. Lite interesse fra 
Bjaavann. 

 Freddy - juniorene anmoder om at vi kjøper kalendere.  
 

 

7 Dameutvalget 

 Fra 2017 til 2018 er det gått fra 95 til 68 damer som deltar i 
turneringer i KGK. 

 Ønsker egen dameklasse i alle turneringer. Det er laget et notat om 
dette som oversendes turneringsutvalget for behandling. Utvalget 
sender dette til styret i god tid før neste styremøte. 

 Turneringsutvalget tok inn 2 damer i utvalget i høst. Dette er Regine 
Roskifte og Inger Marie Ruud. 

 Utvalget må delta i oppfølging av nybegynnere på hver tirsdag og 
torsdag i sesongen 

 

 

8 Investeringer 

 Snakker med Metalbygg om nytt verksted/service bygg. Håper å ha 
prospektet og en prisantydning klart til årsmøtet. 

 Klubben har fått godkjent Nærmiljømidler til nytt innspillsområde 
ved greenen på hull 9. Nærmiljømidlene utgjør 50% av bygge 
kostnadene, maks kr. 300.000,- i støtte. I tillegg til dette kan vi søke 
om mva-refusjon på bygge kostnadene. Anslått bygge kostnad om lag 
kr. 600.000,- minus egeninnsats fra ansatte. Prosjektet fremlegges 
for godkjenning på årsmøtet i mars 2019.  

 Gjør en del ved utslag til hull 1. Den gamle startbua er fjernet og 
området er planert. Bygger opp et gjerde ved utslaget samt en ny 
startbod på ca 9 kvm for plassering av brusmaskin. Ser også på en 
klokke ved utslaget samt en skjerm som vise utslagstider. 

 Hull 3 – fikser trappe til dameutslaget 

 Hull 5 – toalettet fjernes 

 Hull 9 – sette opp en sperring ved enden av greenen for å stoppe at 
folk at snarvei 

 

 

9 GPDR 

 Intet nytt  
 

 



 

10 Status en klubb to baner 

 Ingen møter siden sist 

 

11 Eventuelt 

 Golf i Sør – Møte med Arendal, Bjaavann, Mandal, Grimstad og KGK 
27.11 hvor klubbene utvekslet erfaringer fra året som gikk og litt om 
planer fremover. 

 

 

 


