
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 

1 Agenda 
1. Forrige referat  
2. Regnskap 

a. Kontingent for 2019 
b. Nabomedlemskap på Bjaavann 

3. Orientering/nytt fra administrasjonen 
4. Rapport på fordelte oppgaver  

a. Søknader 
b. Turneringsutvalg  
c. Junior gruppen  
d. Bane kontroll 

5. Dameutvalget - egen dame klasse i alle turneringer 
6. Investeringer 

a. Nytt verksted bygg 
b. Ny chipping green 

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

a. Neste styremøte 18.02.2019 
 
 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

 Ingen kommentarer til referatet. 

 

3 Regnskap  

 Regnskapet for 2018 ser bra ut med et foreløpig overskudd på 
733 000 kr. Det er ikke tatt hensyn til avskrivninger eller 
tilbudsmedlemskap og dette reduserer resultatet med ca 150 000 kr. 

 Green fee, pro-timer og medlemskapsinntekter har gått opp. Det 
siste hovedsakelig som følge av økte inntekter på nabomedlemskap. 

 Medlemskapet er forslått økt til 4600 kr. Blir fakturert neste uke. 

 

Sted KGK Klubbhus Dato 14.01.2019 kl 18:00-19:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 9-2018 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Harald Aabel X   

Freddy Larsson    

Ingrid Wirsching    

Frank Nordrum X   



 Har fått inn en del nye medlemmer. 
 

4 Nytt fra administrasjonen 

 Driften fungerer bra som følge av godt vær. 
Har fått tilkjørt masse som er fylt i hullet bak teltet ved utslag 1. Har 
også fjernet container og automater ved hull 1. Har utvidet utslaget 
de den gamle bua stod. Har bygd en ny bu hvor tanken er å sette inn 
nye automater for brus og snacks. 

 Har utbedret området mot naboen – det er ryddet og klar 

 Har laget gressutslag ved dameutslaget ved hull 3. 

 Vil etablere regler for personell som reiser i klubbens regi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cato 

5 Rapport på fordelte oppgaver  

 Ingrid – Ingenting å rapportere 

 Frank - Turnerings utvalget forslår å endre bestemmelsene for 
turneringer. Blant annet opprettes det egen dameklasse i alle 
turneringer. 

 Freddy - Ingenting å rapportere 
 

 
 
 

Frank/Cato 

6 Dameutvalget 

 Det opprettes det egen dameklasse i alle turneringer. 
 
 

 

7 Investeringer 

 Jobber med å få frem noe til årsmøte om nytt verkstedbygg. Vil 
kontakte Kristiansand Kommune å undersøke om det er mulig å flytte 
vårt lån og få et nytt i kommunalbanken på lik linje som Bjaavann 
har. Dette vil bli lagt frem på årsmøte. 

 På årsmøte vil vi også be om godkjenning for å bygge en ny innspills 
green bak Sixt reklamen på green på hull 1. 

 

 
 

Cato 
 
 
 

Cato 

8 GPDR 

 Ingenting å rapportere 
 

 

9 Status en klubb to baner 

 Ingenting møter og ingenting å rapportere 
 

 

10 Eventuelt 

 Årsmøte holdes 21.03.2019 

 De to neste styremøtene flyttes frem en uke. Neste holedes 
04.02.2019 og det påfølgende holdes 04.03.2019. På møtet i mars 
skal årsmeldingen godkjennes før utsendelse til medlemmene. 

 

 

 


