
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Styrets halvtime 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
3. Regnskap 
4. Status ifbm korona krisen 

a. Medlems massen, innspill til tilbud 
b. Sponsor avtaler, 
c. Banken, 
d. Status pro-shoppen 
o Andre kost reduserende tiltak, 
o Åpning av banen og driving range. Vi bør følge opp at det ikke 
er flere enn 5 på rangen. Kan vi åpne opp for 5 på hver side – 
sette opp skilt? 

- Enkelte som står på rangen holder av plasser, mens det 
står kø. 
- Noen slår opptil 4 bøtter når det er kø, burde vi sette 2 
bøtter som maks dersom det er kø? 
- Burde vi sette opp flere plansjer, større plansjer 

5. Rapport på fordelte oppgaver 
a. Søknader 
b. Turneringsutvalg - Frank 
c. Junior gruppen – Roger 
d. Banekontroll 

6. Nytt årsmøte 
7. Status regnskap/budsjett/Årsrapport 
8. Neste styremøte 11.05.2020 
9. Eventuelt. 
 

  

2 Godkjenning av referat 
Referatet fra sist møte ble godkjent. 

 

  

Sted KGK klubbhus Dato 14.04.2020 kl 18:00- 19:45 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 13-2019 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Roger Markussen X   

Freddy Larsson X   

Laila Nordlid X   

Frank Nordrum X   



3 Regnskap 
 Kontingent krav er sendt ut og fakturaer for utstyr til proshoppen 

er begynt å komme. Det er mottatt kontingent til nå i april på 
samme nivå som i hele april 2019. 

 Likviditeten er god. 

 Resultatet for januar og februar er ferdig, men det er lite avik fra 
tidligere år. 

  
Cato 

4 Status i fbm korona krisen 

 Vi har fått inn 120 nye medlemmer i fbm kampanjen som er satt i 
gang og som varer frem til 01.05.2020. Mange av de som er 
innmeldt er fra postboks klubber. Vi er nå 964 medlemmer. Det 
er før status oppdatering i juli, da de som ikke har betalt årets 
kontingent tas ut. 

 Sponsor avtaler – har snakket med noen av sponsorene som vi 
kan begynne å fakturere. Fro andre som er berørt av krisen så 
forholder vi oss i ro. 

 Banken - har avtalt avdragsfrihet i 6 måneder. 

 Pro-shoppen – det er begynt å komme inn utstyr. 

 Driving range - sette opp skilt som begrenser antall på rangen til 
7 personer samt at de kun kan stå der i 20 minutter når det er 
mye folk som ønsker å bruke rangen. 

 Vann og luft – sette opp skilt å gjøre oppmerksom på at dette er 
stengt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.04.2020 
 
 
 
15.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 

Cato 
 
 
 

Cato 
 
 
 

Cato 

5 Rapport på fordelte oppgaver 

 Søknader – det er ikke noen aktive søknader på denne tiden. Er 
begynt å lage søknad på mva refusjon. 

 Turneringsutvalg - ingenting å rapportere 

 Juniorer – ingenting å rapportere - prøver å sette opp grupper 
med 3 juniorer sammen med en voksen. 

 Banekontroll - må se hva som kan gjøres.  Få noen til å gå rundt 
med gul vest for å vise ansikt. 

 

  

6 Nytt årsmøte 

 Avventer utspill fra Regjeringen med informasjon om når vi kan 
samle mer enn 5 personer samt informasjon fra NGF om hva de 
aksepterer som dato for årsmøtet. Planen er at årsmøtet holdes 
innen 15.06.2020. 

 

  

7 Status regnskap/budsjett/Årsrapport 

 Årsrapport er lagt ut på nettet. 
 

  

8 Neste styremøte 

 Neste styremøte holdes 11.05.2020 kl 18:00 
 

  

6 Eventuelt 

 Ingen saker 

  
 
 

 


