
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Styrets halvtime 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
3. Regnskap 
4. Nytt fra administrasjonen 
5. Rapport på fordelte oppgaver 

a. Søknader 
b. Turneringsutvalg - Frank 
c. Junior gruppen – Roger 
d. Banekontroll 

6. Gjennomføring av turneringer - utslag 
7. Årsmøte i august 27.09.2020 
8. Foreslått neste styremøte 14.09.2020 
9. Eventuelt. 

 

  

2 Godkjenning av referat 

 Referatet fra sist møte ble godkjent. 
 

  

3 Regnskap 

 Ikke ferdig med regnskapet for juli 2020.  Juni ser 
veldig bra ut. 

 Det ble I perioden besluttet å kjøpe/lease ny green 
rulle. 

 Sponsor inntektene har gått litt ned Har holdt dette 
litt på hold inntil situasjonen er litt med avklart. 

 Per I dag er det 1222 medlemmer hvor av 21 har 
årsgreen fee. 

 20 til 30 nye som følge av VTG.  

 Pris for medlemskap for 2020 og 2021 er I august, 
5500 kr, I september 5000 kr og oktober er det 4700 
kr. 

 Green fee inntektene er litt bedre enn I fjor. 
 

  
 

Sted KGK klubbhus Dato 17.08..2020 kl 18:00- 19:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 16-2019 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   



4 Nytt fra administrasjonen. 

 Tak på adm.bygg 
o Har fått sponset stein fra Skarpenes. Har tilbud 

på å skifte steinen på 60 000 kr. Styret gikk for 
dette 

 Bom ved veien 
o Er gått I stykker og Brødrene Dahl har service på 

den 

 Slope utslag 37 
o Dette gjøres matematisk I forhold til utslag 43 og 

50 

 Juniorer 
o Det er tidligere besluttet å tildele 2500 kr til de 6 

mest lovende juniorer. Deles ut på 
Klubbmesterskapet. Ta av Kes Verkerk fondet. 

 Lønnsforhandling 
o Går for å øke tilskuddet til pensjon med 1%, 

25000 fordelt alle ansatte samt 25ooo til reise 
fondet. 

 
 

  
 
 
 
 
 

Cato 
 
 

Cato 

5 Rapport på fordelt oppgaver 
o Søknader – ta kontakt med Harald I Paulen om dette 
o Turneringsutvalg -Har gjennomført en del turneringer. 

111 deltagere på Kristiansands Mester skapet  
o Banekontroll – foreslått som sak til årsmøte. Prøve å 

engasjer noen til å fungere som banevakter. Finne en 
type kompensasjon. 

 
 

  
Frank 
 
 
 
Cato 

6 Årsmøte 
o Årsmøte begynner med et informasjonsmøte kl 18:00. 
o Årsmøte begynner kl 19:30. 
o Det er påmelding I Golfbox. 
o Per Kåre Selle blir møteleder 
o Æresmedlemmers bli utnevnt på årsmøte. 

 

 
 
 
 

 

7 Neste styremøte 
o Neste styremøte med nytt styre holdes 14.09.2020 kl 

18:00; dvs hver andre mandag i ny måned unntatt juli. 
 

  

8 Eventuelt 

 Møte med nytt styre/styreformann – Johan tar kontakt 
med ny styreformann for en samtale etter årsmøte. 
 

  
Johan 

 


