REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB
KGK klubbhus

Dato

Mandag 28.06.2021 kl 18.00
Ordinært styremøte

Møte nr.

2-2021

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Dag B. Danielsen

X

Terje Lilletvedt

X

Tone Eriksen

X

Rolf Arild Johannessen

X

Dag Danielsen

Inviterte

Møtt

X

Cato Benham

Didrik Åstveit
Knut Båshus

X

Agenda
1. Styrets halvtime
2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
3. Regnskap
4. Nytt fra administrasjonen
5. Ny driftsbygning – Fremdrift og status
6. Range/tursti – Fremdrift og status
7. Fordeling av oppgaver mellom styremedlemmer
Fordelte oppgaver
 Turneringsutvalg
 Juniorgruppa
 Banekontroll
8. Trenersituasjonen for Juniorgruppa
9. Fastsettelse av neste styremøte.
10. Eventuelt.

Tidsfrist

Ansvar

Beslutninger
Sak 2: Referat fra forrige styremøte godkjent
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Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte godkjent
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Regnskap
Regnskap pr. 31.05.21 ble presentert og gjennomgått. Det er
fortsatt tidlig i sesongen, men det ser så langt bra ut.
Styret ba om at regnskapsrapport sendes styret i forkant av
styremøtene, og at denne også inneholder årsbudsjettet

Side 1

19.08.21

Cato

4

5

6

7

Nytt fra administrasjonen
Medlemsmassen er pr. 28. juni på 1170 medlemmer. Den
årlige «opprydding» av medlemmer som ikke har betalt
kontingent vil bli foretatt i juli.
Sponsorer. Tilgangen på sponsorinntekter har vært god, og de
fleste avtalene får over flere år.
Fullstendig oversikt over sponsorer legges frem på neste
styremøte
Banen. Banen fremstår nå som god og både medlemmer og
gjester er fornøyde. Cato og Dag har hatt en gjennomgang av
områdene rundt banen, og det vil bli lagt en rapport med
forslag til tiltak
Samarbeidet Mandal, Grimstad og KGK. Grimstad GK har valgt
å si opp avtalen med virkning fra 1.7.21. KGK beklager dette, og
vil arbeide aktivt for at avtalen kan reetableres. Mandal og KGK
fortsetter samarbeidet.
Fiber-tilkopling. Endelig er arbeidet i gang med å legge inn
fiber, slik at vi kan få en lagt bedre kapasitet på nettet

Ny driftsbygning – fremdrift og status
Fremdriften av den nye driftsbygningen er i henhold til plan, og
kostnadene følger budsjettet. Pr. i dag er det en del fakturaer
som ikke er mottatt.
Det må legges inn ventilasjon i 2. etasje, og denne var ikke med
i det opprinnelige budsjettet. Kostnaden nå er estimert til ca.
kr 250.000,-.
Daglig leder legger frem en status m/tall på neste styremøte.
Range/Tursti – fremdrift og status
Tidligere i vår var dessverre været ikke helt samarbeidsvillig.
Det var svært vått, noe som forsinket fremdriften. I tillegg er
de nye nettene forsinket. Nå er alt sådd, og det har begynt å
spire. Med godt vær vil vi forhåpentlig kunne åpne i midten av
august. Innen da vil også nettene være klare.
Det er viktig frem mot åpning å holde klubbens medlemmer
orientert.
Kan vi finne på en måte å markere åpningen på?
Daglig leder legger frem en status m/tall på neste styremøte.
Fordeling av oppgaver mellom styremedlemmer
Fordelte oppgaver
 Turneringsutvalg
 Juniorgruppa
 Banekontroll/baneverter
Styret ønsker å holde en tett kontakt med utvalgene ved at
utvalgslederen vil bli invitert til enkelte styremøter.
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Cato

8

Trenersituasjonen for Juniorgruppa
Det er behov for å avklare mulige fremtidige trenere for
juniorgruppa. Daglig leder kontakter PGA of Norway og NGF for
å sondere etter mulige kandidater.
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Fastsettelse av neste styremøte
Neste styremøte ble fastsatt til torsdag 19. august kl. 18.00
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Eventuelt
Ingen saker
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