
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

Sak nr. Sak Frist / ansvar 

 Konstituering av det nye styret, fordeling av oppgaver: 
 
 

 

 Informasjon fra administrasjonen: Cato 

1 Innkjøp: 
Det er bestilt et kassaapparat og en bankterminal som installeres i cafeen slik at 
denne kan holdes åpen uavhengig av Proshopens åpningstider. Videre er det bestilt 
kaffeautomat med myntinnkast for selvbetjening i cafeen, samt ny brus- og 
produktautomat med betalingsterminal som også kan brukes til å betale greenfee. 
De siste to automatene vil bli stående i containeren nede ved startboden tee 1. 
Klubben har gunstige leieavtaler for automater gjennom sponsorsamarbeid.     
 
Det er inngått en avtale med Metos AS om levering av ny ovn og nytt kjølemonter til kafeen. 
Dette er meget bra utstyr og vil gjøre klubben i stand til å kunne øke tilbudet i kafeen uten direkte 
kostnader. Alt utstyret inngår i samarbeidsavtalen og Metos AS bidrar meget bra her. Utstyret er i 
bestilling og vi håper dette er på plass i første del av april. 

 
Ansatte: Alle fast ansatte banemannskaper er nå på plass og i gang med arbeidet i 
forskjellige stillingsstørrelser. Det arbeides med kabalen for sesongarbeidere. 

 
 
 
 
 
Cato 

   

2 Økonomi: 
Innbetaling av medlemsavgift 2014 er tilnærmet lik inngangen på samme 
tidspunkt i fjor, men innbetalingstakten forventes å øke ved tidlig sesongstart og vil 
følges opp med purring etter en rimelig frekvens og eventuelle betalingsordninger 
kan avtales med klubbledelsen.  
Sponsoravtaler:  
Inngåtte avtaler nærmer seg budsjett, det er veldig bra. Det jobbes mye for å oppnå 
3 årige avtaler (med mulighet for oppsigelse pr. år). Ca. 50% av avtalene så langt 

er «bytteavtaler».  

 
 
Cato 
 
 
 
Cato 
 

   

3 Bane: 
Nybygg: Gjennom vintersesongen er det bygget nye og spennende vinterutslag  
med matter på både røde og gule utslags steder. Videre er det bygget ny 
vaskestasjon og halvtak ut fra klubbhuset syd for tralleparkering. Materialene som 
er benyttet ved byggingen er hovedsakelig sponsormidler fra Marnar Bruk/Neumann 
Bygg. Mattene er innkjøpt med gode rabatter fra England. 
Banen generelt: Parallelt med utvikling av kortbanen gis 9 hullsbanen selvfølgelig 
fortsatt høy prioritet både når det gjelder vedlikehold og banepleie.  
Banestatus: Banen er i god stand etter vinteren og forventes åpnet ganske snart, 
dvs lørdag 22. mars dersom værforholdene tillater dette. 
Range: Ballautomaten er i så dårlig forfatning at den må skiftes ut. Cato sjekker ut 
hvilke muligheter som gjelder mht til betalingsmåter ved kjøp av baller. Kan 
bankkort benyttes direkte i tillegg til rangekort og poletter? 
 

 
Marius/Cato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cato 

   

4 Korthullsbanen:   

Sted Klubbhuset Dato 17.03.2013 

Møte nr. 3 - 2014 Referent Else Seland Bjørgum 

Styremedlemmer Til stede Inviterte Til stede 

Sten Pedersen X Cato Benham X 

Anne-Lise Flåt X Marius Andersen   

Oddbjørn Åteigen X   

Rune Egedal X   

Else Bjørgum X   

Svein Arild Egebakken X   

Elisabeth Homme X   



Arbeidsdato for offisiell åpning er 16 august.  Markering av åpningen slås sammen 
med 40+1 års jubileum.  Dersom forholdene tillater det vil banen kunne benyttes 
tidligere. Det må nedsettes en komite for åpningsfesten.  

 
Styret 

 
 

  

Sak nr. Sak Frist / ansvar 

6 Klubbens strategi: 
Strategi/virksomhetsplanen 
 
HMS/Internkontroll: er påbegynt men vi venter fortsatt på retningslinjer og maler 
fra NGF. Anne Lise purrer på disse.  
 
 
 
 
 
Mediestrategi: annonsering i media, hvordan bruke klubbens nett- og Facebook 
side? 
Innhold nettside, hva slags profil ønsker vi å vise? 
 
Medlemsverving 2014:  

 
Utsatt til neste 
møte 
 
Daglig leder har 
det overordnede 
ansvaret. 
Oddbjørn påtar 
seg å gå 
vernerunde. 
 
Utsatt til neste 
møte 
Utsatt til neste 
møte 

   

7 Vedlikehold: 
Mulig råte i østveggen i klubbhuset.  
 
 
Innkjøp nye utemøbler til terrassen 
 
 
 
 
Innkjøp ny sittegruppe (stoler) i klubbhuset? Alternativt sjekke muliheten 
til å få tak i nye trekk til eksisterende stoler. (ca 500 pr stk – Ikea)  

 
Utsatt til neste 
møte 
 
Utsatt, ikke 
budsjettert med 
dette, men må se 
nærmere på dette 
Usatt til neste 
møte 
 
 

8 Utvalg: Miljøutvalget har ingen medlemmer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvalgskontakter i styret: 
 
Dame: 
Gubben: 
 
Seniorgruppa: 
Juniorutvalget: 
Miljøutvalget: 
Turneringsutvalget: 
Baneutvalget: 
Marthas Engler: 
 

Oddbjørn 
kontakter aktuell 
kandidat og Else 
følger opp 
tidligere 
medlemmer for å 
sjekke om noen 
kan bli med 
videre. 
 
 
Anne Lise Flåt 
Svein Arild 
Egebakken 
Sten Pedersen 
Elisabeth Homme 
Else S. Bjørgum 
Rune 
 

9 Avtale årsgreenfee for KGKs medlemmer hos Bjaavann GK/naboklubber 
Styret foreslår at det forhandles om en rabatt lik den som er gitt av KGK til 
medlemmer hos Bjaavann = årsavgift – kr 1350,-.  
 

For å kunne utløse årsgreenfee må man dokumentere medlemskap med 

full spillerett i en av de andre klubbene i Agderfylkene. 
 

Sten 

   

 Neste møte: 07.04.2013  

   

 Møtet hevet  

 


