
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
 

1. Styrets halvtime – dette pkt. utgikk 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
3. Regnskap 
4. Nye utslag hull 3, 5 og 6  
5. Status ifbm korona krisen 

a. Medlems massen, innspill til tilbud 
b. Sponsor avtaler, 
c. Banken, 
d. Status pro-shoppen 

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

6. Nytt årsmøte I juni? 
8. Neste styremøte 08.06.2020 
9. Eventuelt. 
 

  

2 Godkjenning av referat 

 Referatet fra sist møte ble godkjent. 
 

  

3 Regnskap 

 Vi har kjøpt rangeballer og har ca 13 000 baller på lager. 
Vi har mindre inntekter på rangen enn budsjett som 
følge av koronakrisen. Rangen var stengt frem til for et 
par uker siden. 

 Vi har utestående kontingent innbetalinger på kr 
785 579. 

 Varelageret er lagt inn med 662 000 kr. 

 Vi har større medlemsinntekter enn I fjor ca 346 000 kr 
sin følge av veldig økt medlemsmasse. Vi har nå 1140 

  
Cato 

Sted KGK klubbhus Dato 11.05.2020 kl 18:00- 19:45 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 14-2019 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Roger Markussen    

Freddy Larsson X   

Laila Nordlid X   

Frank Nordrum X   



medlemmer. Forventer en nedgang per 01.07 da vi tar ut 
alle som ikke har betalt kontingent I år.  

 Dersom veksten fortsetter bør det vurderes å sette et 
tak på antall medlemmer I klubben.  

 Lønnskostnadene er omtrent som I fjor. 

 Varekostnadene er ca 150 000 kr lavere enn I fjor 
ettersom flere leverandører har holdt igjen på 
leveranser. Som følge av korona krisen. 

 Noen sponsor avtaler er fakturert I overenstemmelse 
med sponsorene. Er I kontakt med disse før vi har 
fakturert, 

 Resultatet per utgangen av april er 229 000 kr bedre enn 
på samme tid I fjor før finans. Det er 214 000 kr bedre 
med finanskostnader tatt nn. 

  

4 Nye utslag 

 Jobber med nytt utslag på hull 5. Dette pågår. 

 Hulle 3 og 6 gjenstår. Vi har sponsorer som dekker disse 
med kr 20 000 over 5 år, totalt 100 000 kr. 

 Vi er begynt å se på hull 8; anslått til 100 000 kr. 

 Ønsker å ha 18 forskjellige hull. 
 

  

5 Status ifbn korona krisen 

 Ellers har medlemskampanjen vært veldig vellykket.  

 Vi har vært veldig heldige. Lite utslag økonomisk for oss. 
Vi har ansatte som har måttet tilpasse seg arbeidsforhold 
og barnehage stenging på hjemmefronten og at 
økonomisk får klubben noe av dette dekket. 

 Har hatt diskusjoner med bank og sponsorer. 
 

  

5 Rapport på fordelte oppgaver 
Søknader 

 Ingenting å rapportere 
Turneringer 

 Turnering drar I gang på lørdag med Motor 
Forum/oppstarts turnering 

 Dame dag og gubben begynner denne uken. Senior 
turneringene startet sist torsdag. 

Junior gruppen 

 Ingenting å rapportere 
Banekontroll 

 Vil legge ut på nettet og be om frivillige til å være 
baneverter. 
 

 
 
 
 
 
 
 

15.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 

Cato 

6 Nytt årsmøte 

 Må sjekke med NGF om når de krever at årsmøte skal 
holdes. Må se om vi eventuelt kan arrangere det på en 
annen plass utenfor klubbhuset ettersom vi må 
etterkomme krav til en meter avstand mellom de som 
møter. 
 

 
 

15.05.2020 
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7 Neste styremøte 

 Avholdes 08.06.2020 kl 18:00 til 20:00 
 

  

8 Eventuelt 

 Infoskjermer - ser på å sette inn et nytt vindu ved siden 
av Catos kontor og sette infoskjerm på innsiden. Denne 
må oppdateres jevnlig. Ser for oss å informere om klubb 
nyheter. 

 Kristiansand kommune – har mottatt 2 avtaleforslag som 
omhandler utvidelse av parkeringsplass samt tursti og 
drenering av drivning range. 

 Priser på medlemskap fastsettes.  

 Klubbsekretær – det er veldig høy aktivitet; mye mer enn 
forventet og vi har ansatt en person som gjør en 
kjempejobb.  
 

  
 
 

 


