
 

 
REFERAT STYREMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 

 

 Sak Tidsfrist Ansvar 

1 Agenda 
1. Styremedlemmene samles for en halvtimes forberedelse 

2. Godkjenning av forrige referat  

3. Regnskap 

4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2020 

5. Årsmøte 2020 – forslag til dato 

6. Dugnadsmiddag 

7. Nytt fra administrasjonen  

8. Forhold det jobbes med 

a. Fullmakts matrise – gjennomgang av forslag 

b. Årshjul – gjennomgang av forslag 

9. Rapport på fordelte oppgaver 

a. Søknader 

b. Turneringsutvalg - Frank 

c. Junior gruppen – Roger 

i. Budsjett juniorer 

10. Eventuelt 

 

  

2 Godkjenning av referat 
Referatet fra sist møte ble godkjent. 

 

  

3 Regnskap 

 Resultat før avskrivninger og noen mindre avsetninger er kr 499 
398. Avskrivinger blir i størrelsesorden 40 000 kr. Videre er 50 
000 kr fra Color Lines kasinospill ikke tatt med. 

 Color line har informert om at vi er tildelt samme midler i 2020 
 

  

4 Fastsettelse av medlemskontingent 

 Det ble beslutte å øke kontingenten til 4 700 kr/år for 
medlemmer med full spillerett. 
 

  

Sted KGK klubbhus Dato 13.01.2020 kl 18:00- 20:30 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 10-2019 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Johan Svensson X Cato Benham X 

Roger Markussen X   

Freddy Larsson    

Laila Nordlid X   

Frank Nordrum X   



5 Årsmøte 2020 

 Årsmøte for KGK holdes 26.03.2020 
o Går igjennom årsrapporten 
o Her presenteres forslag til eventuelle Æresmedlemmer 

og andre utmerkelser. 
o I forkant av møtet vil det bli presentert forslag til 

investering i nytt verkstedbygg/simulator/aktivitetsbygg.  
o Vi skal prøve å få en person til å komme fra en klubb 

hvor de har slike aktiviteter til å fortelle om fordeler med 
at slikt bygg. 

 

  

6 Dugnadsmiddag for folk I utvalg og komiteer 

 Dugnadsmiddagen holdes 14.02.2020 
 

  

7 Nytt fra administrasjonen 

 Det må kjøpes nye PCer til simulatorene ettersom programvaren 
er for avansert for de PCene vi har i dag. Dette er en kostnad på 
10 000 kr/stk. De gamle vil bli brukt i administrasjonen.  

 Har kjøpt 2 nye bankterminaler som erstatter to som er utgått. 

 Bakgården Bar & Restaurant er komet inn som ny sponsor i 2020 
samt at det er flere tilbud som ligger ute. 

 

  

8 Rapport på oppgaver 

 På søknads siden er det sent en søknad på støtte som ble utlyst 
til private idrettslag I Kristiansand Kommune. 

 På Turnerings siden er det satt opp et forslag som skal diskuteres 
i utvalget.  

 Juniorer - det er økt antall juniorer. Prøver å øke aktiviteten. Det 
er etablert en elitegruppe for å bedre innsatsen for de det 
gjelder. Viktig med orden og struktur. Ønsker å etablere et eget 
budsjett med inntekts og utgiftsside. Har sist år hatt en utgift på 
ca. 150.000 kr. Med en elitegruppe så vil kostnadsnivået øke. 
Cato og Roger setter seg sammen og lager budsjettet som må 
legges frem for årsmøtet. 
 

  

8 Eventuelt 

 På neste styremøte må det fremlegges en presentasjon om det 
investering I nytt verkstedbygg/simulator/aktivitetsbygg. 
 

  

 


