
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Ansvar 

1 Agenda 
1. Godkjenning av forrige referat  
2. Regnskap 
3. Budsjett 2019 
4. Årsmøte 

a. Status årsrapport 
b. Styrets forslag til valgkomite 
c. Møteleder 
d. Valg av sekretær samt 2 personer til å underskrive 

protokollen 
5. Orientering/nytt fra administrasjonen 
6. Rapport på fordelte oppgaver  

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

7. Investeringer 
a. Nytt verksted bygg 
b. Ny chipping green 
c. Ny klippemaskin 
d. Leasing av kaffe/brusmaskin 

8. Prising for bruk av simulator  
9. Eventuelt 

a. Dugnadsmiddag 01.03.2019 
 

 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

 Ingen kommentarer til referatet. 

 

3 Regnskap  

 Jobber med avslutning av regnskapet for 2018. Nesten ferdig. 

 Må gjøre noe for å sikre at medlemmene i slutter. 
 

 

Sted KGK Klubbhus Dato 04.02.2019 kl 18:00-19:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 10-2018 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Harald Aabel X   

Freddy Larsson X   

Ingrid Wirsching X   

Frank Nordrum X   



4 Budsjett 2019 

 Ønsker å investere mer på banen. Det ble besluttet å øke 
banebudsjettet med 70 000 kr i 2019 og det bør fortsette fremover. I 
2019 ønsker banemannskapet å utbedre fairway på hull 2 for å få 
mindre ujevnheter. Vil også drenere greenen på hull 1 med nytt 
system. Banemannskapet ble bedt om å legge frem en 
investeringsplan for hva som må gjøres på banen de neste årene. 

 Økt kontingent øker inntektene med 110 000 kr for 2019. Bør 
gjenspeiles i budsjettet. 

 Proshoppen hadde litt lav inndekning i 2018, regner med forbedring i 
2019. 

 Budsjettet er gjort opp med et overskudd på 387 000 kr for 2019. 

 På sponsor siden har vi fått en ny avtale med Slakter Frivold på Søm 
og Lund, Sørlandsreklame. Ribe betong leverer stein til hull 1 utslag. I 
tillegg er det en del nye og gamle sponsorer som ligger til oppfølging 
utover våren. 
 

 
 
 
 
 

Kenneth 
 
 
 
 
 

Cato 

5 Årsmøte 2019 

 Årsmøtet holdes 21.03.2019. 

 Det arbeides med årsmelding som snart er ferdig. 

 Valgkomiteen vi har hatt synes å fungere bra og de må kontaktes for 
videre deltagelse. 

 Må avklare møteleder; Sten Pedersen eller Per Kåre Selle. 

 Som sekretær foreslås Hege Benham. Personer til å signere 
protokollen tas på styremøtet. 
 

 
 
 

Johan 
 

Johan 
 

Cato 

6 Nytt fra administrasjonen 

 Ingenting å rapportere. Det alle meste går som planlagt og ting 
fungerer veldig greit. 

 

 
 
 
 

7 Rapport på fordelte oppgaver  

 Søknader – Må lage et årshjul med hensyn til søknader til det 
offentlige. Må samarbeide med Harald Haraldsen om dette. 

 Turneringer - Har rimelig god kontroll. 

 Juniorer – Alt ser ut til å gå bra. 

 Banekontroll – Ingen prioritet. 
 

 
Ingrid 

 
Frank 

Freddy 
 
 
 

8 Investeringer 

 Klippemaskin - Det er behov for en ny klippemaskin. Har fått tilbud 
på en som er brukt og er gått 1200 timer. Pris er 205 000 kr eks. mva. 
Vil bli leaset igjennom DNB. Dette ble godkjent av et enstemmig 
styret. 

 På utstyr siden ser det ikke ut som det er andre prekære behov. 

 Kaffemaskin og brusmaskin vi har hatt blir nå levert tilbake. Har fått 
tilbud på nye maskiner som leases igjennom DNB. Da får vi eierskap 
til utstyret når leasing går ut. 

 Ny Treningsgreen – dette er nå avtalt med grunneier og vil bli lagt 
frem på årsmøtet. 

 
 

Kenneth 
 
 
 
 

Cato 
 
 

Cato 
 

Cato 



 Nytt driftsbygg utredes og begynner å få dette på plass. Metallbygg 
AS blir hoved entreprenør. Dette må legges frem på årsmøtet med 
kostnadsbudsjett og en finansieringsplan. 
 

9 Prising for bruk av simulator 

 Administrasjon skal se på prising for bruk av simulatoren på 
skuldersesonger samt sommeren for å se om det er muligheter for å 
øke inntektene i disse periodene. 

 

 
 

Cato 

10 Eventuelt 

 Dugnadsmiddag er planlagt til 01.03.2019 kl 19:00. Går for 3 retters 
middag med drikke. 

 

 
 

Cato 

 


