REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB
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Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte godkjent
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Endringer i styret
Roger Markussen og Frode Magnussen har meddelt at de har
trukket seg fra styret med øyeblikkelig virkning.
Roger Markussen er nå ferdig med sin valgperiode, og det er
derfor ikke nødvendig for styret å foreta seg noe.
Frode Magnussen har ett år igjen av sin valgperiode. Saken er
overlatt til valgkomitéen for eventuelt ekstra valg på det
kommende årsmøtet.
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Ansvar
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Regnskap
Cato ga en orientering om regnskapet pr. 28. februar, men på
denne tiden av året sier de svært lite. Det er en bedre pekepinn å
følge med på medlemsantallet og innbetalt kontingent for å få
en løpende oversikt.
Per 12. april er vi 1130 medlemmer inkl. de som har årsgreenfee.
Per samme dato er det innbetalt i overkant av 2,2 mill. kroner i
kontingent. Dette er om lag kr. 200.000,- mer enn på samme
tidspunkt i fjor. Det er også en del medlemmer som betaler
kontingenten direkte i kassa, men disse er ikke med i tallene
over.
Når vi kommer ut på sensommer/høst vil regnskapene bedre
kunne si noe konkret om driften.
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Årsmøte 2021
Etter gjeldende smittevernregler, kan vi avholde et fysisk
årsmøte, men stedet er avhengig av antall påmelde. På
hjemmesiden er det nå annonsert påmeldingsfrist til 19. april kl.
12.00. Vi kan klare ca. 25 deltakere i egne lokaler.
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Nytt fra administrasjonen
Sponsor / samarbeidspartnere
Det jobbes med et par sponsorer og håper at disse er i boks i
løpet av den nærmeste tiden. Vi har mottatt bekreftelse på at
Gumpens Auto Øst AS (Audi) nå blir ny sponsor
Bane
Vi fikk åpnet banen den 10. april og det må jo kunne sies at
forholdene var veldig bra. Fortsatt temmelig kjølig om morgenen
som til tider resulterer i at det blir litt senere åpning. Det er nok
ikke veldig lenge før våren kommer skikkelig i gang og det blir
mye grønnere enn hva det er nå.
De nye banevertene er i gang. Det er 4-5 personer, så det er
åpent for flere medlemmer til dette viktige arbeidet
Greenfee
Bjaavann GK har informert om årsgreenfee blir uendret kr
4.900,-, men dagsgreenfee blir endret fra fastbeløp til kr 100,- i
rabatt på gjeldede grennfee (kr 350-650 avhengig av sesong)
Styret ga Cato i oppdrag å utarbeide et forslag til justerte
greenfee-satser som tar bedre hensyn til avtale med Mandal og
Grimstad (priser i skuldersesong), rabatt overfor Bjaavann og
egne medlemmer u/spillerett.
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Snarest

Cato
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Ny driftsbygning – Fremdrift og status
Jobben med driftsbygget går fremover og nå er alle fundamenter
støpt og deler av stålet kommet. Det jobbes nå med muren i
bakkant og det skal graves noen grøfter inne i bygget for diverse
rør og ledninger. Arbeidet går stort sett etter planen og ting ser
veldig bra ut. Montering av stålkonstruksjon starter i neste uke
(uke 16)
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Range/tursti – Fremdrift og status
Det jobbes for fullt både på rangen. Det settes nå opp stolper på
rangen og utlegging av jord blir gjort etter dette.
Vi er kommet såpass langt i prosjektet nå at det er mulig å kunne
oppsummere litt, både på hva som er gjort og økonomien i
prosjektet. Oppdateringen ble presentert i en egen rapport til
styret. Styret tok oppdateringen til etterretning og er fornøyd
med at sluttresultatet så langt ser ut til å komme godt innenfor
budsjettert resultat.
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Rapport fra fordelte oppgaver
 Turneringsutvalg
Det ble reist spørsmål om alle turneringer bør samles
under Turneringsutvalget
Styret vedtok å kalle inn utvalgene i løpet av høsten for
oppsummering og planer for kommende år
 Juniorgruppa
 Banekontroll
Det kalles nå inn til et møte med våre nye baneverter og
målet er at vi skal være ganske intensive den første
delen av sesongen. Hovedsakelig er målsetningen å drive
forebyggende arbeid rundt dette og spesielt at de er
synlig i første del av sesongen
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Fastsettelse av neste styremøte.
Det nyvalgte styret innkaller til styremøte etter årsmøtet.
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Eventuelt.
 Muligheten for å ta med de som bidrar/har bidratt på
VTG siste årene på tur
Styret er opptatt av de som bidrar gjennom verv og
oppgaver skal bli verdsatt, men etter regler som gjør at
alle følger seg likt behandlet.
Styret vedtok å invitere til en utvalgsturnering som
avsluttes med mat og sosialt samvær. Dato ble satt til
27.08.21.
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Trenger klubben en sportslig leder?
Saken vil bli tatt opp i forbindelse med behandling av
den bestilte rapporten om klubbens ressurser, behov og
trenerkompetanse



Mulighet for å bruke litt penger på videosnutter til
nettside opplæring
Hva finnes allerede hos NGF?
Kan der være juniorspillere som har lyst til å lage
videosnutter om f.eks. holdninger på banen? Saken tas
opp igjen når vi vet noe mer.
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