
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

   
 Sak Ansvar 

1 Referat fra forrige styremøte er godkjent og legges ut på nettsiden. 
 

Cato 

2 Hva skjer med Bjaavann GK:  
Sten refererte om lite nytt og KGK ved Sten retter en henvendelse til klubben og ber 
om oppdatert informasjon.  
 

Sten 

3 Økonomi og klubbdrift 
Regnskap: Klubbens økonomi så langt ser veldig bra ut, ca. 300’ bedre enn i fjor og 
likviditeten er betydelig bedre. 

Medlemmer: Vi er nå 788 medlemmer og 48 spillere med års-greenfee fra Bjaavann  GK og 

andre klubber, totalt 836 medlemmer. Tallet pr. 31.12 var 822. 

Sponsorer: Alle hullsponsoravtaler er nå solgt, og totalt har vi sponsoravtaler for 
ca. 600.000 og det er fortsatt aktivitet og muligheter for et enda bedre resultat. Det 
vil også bli forsøkt å selge sponsoravtaler knyttet til korthulls banen. 
Sponsorarrangement: Sponsorturnering avholdes fredag 21.08.2015. 
Samling/Turnering for tillitsvalgte i klubben: 
Det er ønskelig å arrangere en samling for klubbens tillitsvalgte. Oddbjørn finner 
dato for dette.  
Lønnsoppgjør ansatte: 
Det gis et generelt tillegg til alle på 2%, samt øke pensjonsordningen (OTP) fra en 
minimums ordning på 2% til 4% over en to års periode.  
 

 
Cato 
 
Cato 
 
 
 
Cato 
 
Oddbjørn 
 
 
 

5 Bane og anlegg: 
Klubbhuset: 
Klubbhuset trenger etter hvert betydelig vedlikehold og det lages en 
vedlikeholdsplan for dette. Hva kan gjøres som dugnad, og hva må vi kjøpe av 
tjenester? 
Muligheter for ny Pro/turneringsbu: 
Det jobbes med muligheter for å bygge ny Pro- og turneringsbu, da den 
eksisterende er i svært dårlig stand. Skisser for ny bu er mottatt og det må lages et 
kostnadsoverslag for å jobbe videre med dette og eventuelt se på en finansiering. 
Maskinpark: Ingen spesielle oppdateringsbehov for øyeblikket. 
Høyspentledningene over driving rangen: 
Det er ønskelig å forbedre forholdene på Driving rangen, men høyspent ledningene  
gjør dette komplisert. Klubben undersøker muligheter og eventuelt pris for å få disse 
nedgravd. 
Baller forsvinner fra driving rangen: 
Det er stort svinn av baller fra rangen og dette skyldes både tyveri og at ballene slås 
over nettet, både bak og på siden av range. Det bestilles nye, samtidig som det 
arrangeres dugnad torsdag 13.08.  kl 17.00 for plukking i skogen. 
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Sted Klubbhuset Dato 10.08.2015 kl.19.00 
 
Neste styremøte: 07.09.2015 
kl.19.00 

Møte nr. 5 - 2015 Referent Else Seland Bjørgum 

Styremedlemmer Til stede Inviterte  

Sten Pedersen x Cato Benham x 

Harald Abel x Marius Andersen x 

Oddbjørn Åteigen x   

Kay C. Jørgensen x   

Else Seland Bjørgum x   

Elisabeth Homme x   

Elisabeth Fiksdalstrand x   



 

6 Strategiplan/ Årshjulet: 
Arbeidet med strategiplan og eventuelt Årshjulet tas opp etter sommerferien. 
 

Utsatt 

7 Informasjon: 
Klubben ønsker å åpne en konto hos Fædrelandsvennen, (FVN.no) lokal sport, slik at 
det kan sendes informasjon om sportslige begivenheter direkte. Klubben trenger 
fortsatt noen som kan påta seg skriving og arbeidet med informasjonsoversendelse 
og aktuelle personer vil bli kontaktet.  
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