
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

Sak nr. Sak Ansvar 
1 Informasjon fra administrasjonen 

Bemanningen i cafe og ProShop er nå redusert for sesongen og baseres mest på de 
faste ansatte. Det er fortsatt god aktivitet på banen. 
 

Cato 

2 Økonomi 
Regnskapet hittil i år pr.31.08.2014:  
Status innbetalt medlemsavgift 2014 – pr.dd: 785 betalende medlemmer og så 
langt i år ser det ut til at klubben har en nett tilgang på + 5 mot de seneste årenes 
års gjennomsnittlige avgang på ca. 46 pr. år. I tillegg har klubben 26 medlemmer 

som har nabomedlemskap – årsgreenfee.  
Status ekstraordinær innbetaling korthullsprosjektet: Det er fortsatt 5 personer som 
ikke har innbetalt dette beløpet. Disse vil bli kontaktet av klubben. 
Status spillemidler: Mottatt og klubbens gjeld redusert med dette beløpet.  
Klubben har mottatt mindre mons refusjon enn vi håpet og det skyldes endringer for 
tildelinger fra myndighetenes side. Klubben håpet på kr 300.000, men mottok kr 
217.000. 
Det jobbes kontinuerlig med å skaffe nye sponsorer og det er svært interessante 
prosjekter i arbeid. 

 
Cato/Sten 

3 Klubbhuset og øvrig bygningsmasse/vedlikehold/reparasjoner/innkjøp 
Male veggen på redskapsboden: Det innkalles til dugnad dersom dette ikke kan 
gjøres av de ansatte. Frist: 01.10.2014 
Utedring vegg klubbhuset, mot korthullsbanen. Frist for løsning og gjennomføring: 
01.11.2014 
 

 
Cato 
Cato/Marius 

4 Status kortbane: 
Kortbanen er godt besøkt og bookingen foregår hovedsakelig med ballrenne og dette 
fungerer bra. Informasjonsskilt og skilting av hullene er underveis. 
 

 
 

5 Status hovedbanen: 
Booking? Endring av startider fra 15 til 10 minutters frekvens? Status: Ikke 
gjennomført ennå pga uforutsette konsekvenser i Golfbox. Daglig leder venter 
tilbakemelding på klubbens henvendelse til Golfbox.  

Betalingsterminal greenfee: Det må jobbes mot en løsning for dette mot sesongen 
2015. 
 

 
Cato 

6 Markedsføring og medlemsrekruttering 
Hvor mange har deltatt på VTG kurs hittil i år: Foreløpig antall, ca. 90 hvorav rundt 
75% har meldt seg inn i klubben. 
 

 
Cato/Marius 

8 Strategi/virksomhetsplanen 
 
 

Utsatt  

Sted Klubbhuset Dato 15.09 .2014 kl.19.00 

  Referent Else Seland Bjørgum 

Møte nr. 8 - 2014 Neste 
styremøte: 

 
Mandag: 13.10.2014 kl.19.00 

Styremedlemmer Til stede Inviterte  

Sten Pedersen x Cato Benham     x 

Anne-Lise Flåt x Marius Andersen   

Oddbjørn Åteigen x   

Rune Egedal x   

Else Bjørgum x   

Elisabeth Homme x   

Svein Arild Enebakken x   



9 Eventuelt: 
Hvordan avlaste administrasjonen: Det må jobbes med å få satt ned et finansutvalg 
utover høsten.  Dette utvalget må også få mandat til å jobbe aktivt for å finne ut 
hvilke støtteordningen klubben kan kvalifisere til.  
 
Utvalgsturnering høsten 2014: Det inviteres til utvalgsturnering enten lørdag 18. 
eller 25. oktober. Etter turneringen blir det en kort presentasjon av det enkelte 
utvalgs arbeid og erfaringer gjennom høsten, samt sosial del. Utvalgene bør også 
forberede neste års sesong, både med hensyn til medlemmer og arbeid allerede i 
høst/tidlig vinter. 
 
Delegat tl Golforum 2014 i Tromsø: Styret ønsker å sende en delegat til dette, enten 
daglig leder eller styreleder. 
 

 
 
Forts. fra forrige 
styremøte 

10 Bytte av revisor: 
I forbindelse med at klubbens revisor, Alv Engebø, har solgt sin virksomhet ønsker 
klubben å bytte revisor. Som ansatt hos Alv Egnebø er det Per Aimar Lundal som 
har revidert klubbens regnskaper de siste årene. I og med nedtrappingen hos 
Engebø, har Per Aimar Lundal startet egen virksomhet. Kristiansand Golfklubb 
ønsker at samme person viderefører revisjonen og derav bytter klubben revisor til: 
Lundal Jacobsen AS – Kristiansand. 
Styret har klarert bytte med kontrollkomiteen i klubben som ikke hadde 
innvendinger på dette. Spesielt med tanke på at det er samme person som fortsatt 
reviderer klubbens regnskaper. 

 

 

 

_____________________________ 

For styret i Kristiansand Golfklubb 

Sten Pedersen – Formann 

 

_____________________________ 

Cato Benham 

Daglig Leder 


