
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 
1  

Referat fra forrige styremøte (12.10.2015) ble godkjent og kan legges ut på 
klubbens nettside. 
 

Cato 

2  
Hva skjer med Bjaavann GK:  
 KGK har fortsatt ikke mottatt noen formell henvendelse fra BGK om fremtidig 
samarbeid, så styret forholder seg avventende angående dette inntil videre. Det vi 
vet er at lånesøknad fra BGK om refinansiering gjennom Kommunalbanken er ferdig 
behandlet av kulturstyret i kommunen og med enstemmig positivt vedtak som 
innstilt fra rådmannen.  Saken sendes videre for behandling i kommunalutvalget og 
bystyret uken etter det igjen. 
 

Sten 

3  
Økonomi og klubbdrift 
Regnskap: Så langt i år ser det ut til at klubben går mot et resultat på ca 400’ mot 
budsjettert 260’ og dette er veldig bra.   
Fullmakter: Klubbens vedtekter gir i dag daglig leder eller to styremedlemmer rett 
til å signere for klubben. Dette foreslås endret til: daglig leder og ett styremedlem, 
eller to styremedlemmer, dvs alltid to underskrifter.  Vedtektene må endres i 

forbindelse med ordinært årsmøte. 
Medlemskontingent 2016: Det foreslås ingen endring på medlemskontingenten 
for 2016, gitt at det ikke kommer opp behov for nye nødvendige investeringer. 
Års greenfee nabomedlemskap: Det foreslås heller ingen endringer for forholds- 
beregningen for års greenfee for nabomedlemskap KGK/BGK. 
Samling utvalgsmedlemmer: 
Styret inviterte medlemmer fra hvert av utvalgene til dette styremøtet for 
evaluering av sesongen 2015. Mange medlemmer møtte opp og det blir skrevet et 
eget sammendrag for denne delen av møtet.   
Valgkomite: Valgkomiteen er i gang med arbeidet frem til neste ordinære årsmøte. 
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Sten 

4  
Bane og anlegg: 
Videre informasjon om mulig ny turneringsbu: Vedtak: Cato innhenter endelig 
prisoverslag for mulig ny turneringsbu og dette vil bli presentert på ekstraordinært 
årsmøte den 10.12.2015. 
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Sted Klubbhuset Dato 09.11.2015 kl.18.00 
Obs: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

10 DESEMBER. 
Neste styremøte: 14.12.2015 
kl.19.00 

Møte nr. 7 - 2015 Referent Else Seland Bjørgum 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

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    

Elisabeth Fiksdalstrand    


