REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB
KGK klubbhus

Dato

Torsdag 20-09-2021 kl 18.00
Ordinært styremøte

Møte nr.

4-2021

Styremedlemmer

Referent
Møtt

Dag B. Danielsen

X

Terje Lilletvedt

X

Tone Eriksen

X

Rolf Arild Johannessen

X

Didrik Åstveit

X

Knut Båshus (på telefonlinje fra Spania)

X

Dag Danielsen

Inviterte

Møtt

Cato Benham

Agenda
1. Presentasjon av nybygget.
Styremøtet starter med om omvisning i nybygget
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.

X

Tidsfrist

Ansvar

Beslutninger

1

Presentasjon av nybygget
Styret fikk en omvisning i nybygget av Cato. Innredning og
klargjøring av treningssenteret er i full gang, og det er dette
som nå blir prioritet slik at alt skal være klart til utesesongen er
over.

2

Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte godkjent

3

Regnskap
P.g.a. mye arbeid med nybygget, så er regnskapet denne
måneden ikke klart. Alt tilsier imidlertid at det er en stabil og
god drift.
Varelager i Proshop synes noe høyt, og Marius har fått i
oppdrag å sjekke dette mot varekjøp
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Cato

Vi har en økning i greenfee-inntekter. Rangen viser en naturlig
nedgang p.g.a. forlenget anleggsaktivitet.

4

Nytt fra administrasjonen
Ny greenkeeper: Søknadsfristen er gått ut, og det er mottatt 16
søknader. Vurdering av søknadene pågår, inkl. vurdering om
det skal ansettes Head Greenkeeper eller Greeenkeeper.
Fiber: Det er nå endelig installert fiberkabel. Vi har dermed
fått en vesentlig forbedring av internettkapasiteten i klubben.
Det er også opprettet et gjestenett som medlemmer kan bruke
når de er på området.
Medlemsstatus: 1159 medlemmer pr. 20.09.

5

Ny driftsbygning – fremdrift og status
Regnskapsmessig er det ikke skjedd noe spesielt siden sist. Kun
et par fakturaer er mottatt
Innredning og klargjøring av treningssenteret er i full gang, og
det er dette som nå blir prioritet slik at alt skal være klart til
utesesongen er over. Foreløpig er 15. oktober satt som mål for
å være klar til åpning.
Det planlegges aktiviteter for treningssenteret, og åpningen blir
godt markert slik at våre medlemmer for lyst til å komme til
senteret.

6

Range/Tursti – fremdrift og status
Rangen er nå ferdig og er i full drift. Det mangler litt skilting.
Midlertidig skilting er/blir satt opp, men vi bruker vinteren til å
finne fornuftige/rimelige permanente løsninger.

7

Det har ikke vært noen økonomiske overraskelser eller
utfordringer i innspurten.
Fastsettelse av neste styremøte
Neste styremøte ble fastsatt til mandag 18. oktober kl. 18.00
Vi inviterer Turneringsutvalget til styremøtet i oktober.
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