REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB
KGK klubbhus

Dato

Torsdag 18.08.21 kl 18.00
Ordinært styremøte

Møte nr.

3-2021

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Dag B. Danielsen

X

Terje Lilletvedt

X

Dag Danielsen

Inviterte

Møtt

Cato Benham

Tone Eriksen
Rolf Arild Johannessen

X

Didrik Åstveit
Knut Båshus

X

Agenda
1. Presentasjon av juniorarbeidet
v/Helge Pettersen
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. Fastsettelse av neste styremøte.
8. Eventuelt.
Beslutninger
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Presentasjon av juniorarbeidet
Styret hadde møte med leder av juniorutvalget Helge
Pettersen.
Han ga en grundig presentasjon og styret fikk en god innføring i
det arbeidet som drives i avdelingen.
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte godkjent
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Regnskap
Regnskapene pr.31.07.21 ble presentert.
I balansen synes varelageret i Proshop å være noe høyt. Det
gjøres nå en vurdering av beholdningen og en gjennomgang av
alle innkjøpsfakturaer. Resultatet av dette kan medføre at det
blir gjort en korreksjon.
Side 1

Tidsfrist

Ansvar

Resultatregnskapet ble fremlagt med årets budsjettall i egen
kolonne. Tallene er tilfredsstillende både målt opp mot
tilsvarende periode i fjor og mot budsjett for 2021.
Årets søknad om mva-kompensasjon er sendt inn.
Søknadsbeløpet er kr 470.000,-, men erfaringsmessig blir dette
litt redusert i den endelige utbetaling.
Greenfee-inntektene har økt, men er foreløpig ikke analysert
om dette skyldes økt besøk, økt greenfee eller en kombinasjon.
Styret tok regnskapet til etterretning
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Nytt fra administrasjonen
Personal
Vår Head Greenkeeper, Kenneth Mayer, har sagt opp sin stilling
her hos oss for å begynne i Bjaavann GK. Vi har god dialog med
Kenneth, og han blir i stillingen ut oktober. Vi har nå ute
annonse etter en erstatter. Søknadsfrist er 31.8., men det er
allerede kommet en del søkere.
Det jobbes også med alternativer til en ny stilling som
Pro/sportslig leder. Også her vil vi vite litt mer i løpet av de
første ukene i september.
Årlig lønnsforhandling for ansatte i klubben Hvert år tas det en
felles lønnsforhandling for alle ansatte og denne er nå på plass
for 2021. Styrets leder og nestleder har vært involvert i
prosessen
Medlemsstatus
Det ble i juli gjort en «opprydding» i medlemsmassen ved at
ikke-betalte medlemskap blir meldt ut. Det pr. i dag registrert
1090 medlemmer i klubben pluss 30 som har årsgreenfee.
Høstens VTG-kurs vil antakelig medføre at vi havner rundt 1150
– 1200 medlemmer til nyttår. Da inkludert de med årsgreenfee.
Sponsor / samarbeidspartnere
Det er fortsatt litt aktivitet i sponsormarkedet og det er
tilkommet et par stykker i løpet av sommeren. De aller fleste
avtalene er fakturert (de siste vil fremkomme i regnskapene for
august). Sesongen 2021 har vært et godt år med tanke på
sponsorer og de aller fleste har inngått 3 – 5 års avtaler med
klubben. Til styrets orientering ble det ble fremlagt full oversikt
over alle sponsoravtaler.
Fiber-tilkopling. Oppkoplingen er nå klar, og tiden med et dyrt
og til tider dårlig mobilt bredbånd er nå over. En god
internettilkopling vil også åpne opp for nye muligheter: webkamera, live score etc.

Side 2
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Ny driftsbygning – fremdrift og status
I juli har det vært relativt lite som har skjedd på bygget i
forbindelse med ferie, men vi er nå i gang med innredningen.
Målet er at det skal gjøres mye på bygget i løpet av august og
september og hovedfokus vil være at vi har klar 2. etasjen til
vintersesongen begynner. Det er mye som skal gjøres, men
håpet er at vi skal klare målsetningen vår.
Det ble fremlagt prosjektregnskap. Såå lang går byggingen i h.t.
plan og budsjett.
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Range/Tursti – fremdrift og status
Nettet er fortsatt forsinket, men det er håp om at det kommer i
løpet av uken uke. Rangen vil åpne så snart det er montert da
gresset nå har grodd godt og er nå OK
Søknad (inkl. regnskap) på spillemidler er sendt og denne vil bli
fulgt opp i løpet av august/september.
Det ble fremlagt prosjektregnskap. Det er nå kun kostnadene
til montering av nettet som ikke er tatt med.
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Fastsettelse av neste styremøte
Neste styremøte ble fastsatt til mandag 20. september kl. 18.00

Side 3

