
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 

1 Møtetidspunkt for fremtidige styremøter 

Styret skal møtes hver 2.ndre mandag i måneden. Møtene starter kl 18:00 og skal i 
utgangspunktet varer maksimalt 2 timer. I juli 2016 holdes det ikke styremøte. 

Cato 

2 Referent 

Johan Svensson ble valgt somreferent i styremøtene. 
Johan 

3 Fordeling av arbeidsoppgaver: 

 Kay Christian – er kontaktperson i forhold til barn og ungdom og med 
treningsopplegg mot Marius 

 Oddbjørn – er kontaktpunkt mot Norsk Senior Golf 

 Ingrid er representant til Vest Agder idrettskrets. 

 Ingrid er også klubben representant mot golftinget neste år 

 Cato møter i golfforum i år. 

 
Kay Christian 
 
Oddbjørn 
Ingrid 
Ingrid 
Cato 

4 Turneringer 

40 årsjubileum 
KGK feirer 40 år den 11. september. Feiring gjennomføres 10. september som er en 
lørdag. Dette gjøres ved at det holdes en turnering. 
 
KM 

Holdes over 1 dag - lørdag. De som greier cutten spiller også søndag. 

 
 
 

5 HMS 

Det skal gjennomføres HMS revisjon og vernerunde 
 
Freddy 

6 Budsjett 

Innhenting av sponsormidler ligger litt foran budsjett. 
 
Cato 

7 Investeringer 

 
Ballplukker 

Ballplukkeren på driving rangen er 20 år gammel og bør skiftes ut. Mister mange 
baller ved plukking. Det er mottatt 2 tilbud; 1 på 27 000 kr er av en type KGK ikke 
kjenner, og et på 38 000 kr for en tilsvarende som vi har i dag. Før beslutning skal 
administrasjonen sende en mail til alle styremedlemmer som skal utale seg. 
 
Bom ved innkjørsel 

Tilbud mottatt fra Agderport AS. Bommen koster 27 000 inklusiv styring fra GSM. Det 
kommer også en kostnad i forbindelse med strømtilførsel. Beboere i område skal 
også bidra med tilskudd. Freddy skal se på det mottatte tilbudet og gi tilbakemelding 
til Cato. Før beslutning skal administrasjonen sende en mail til alle styremedlemmer 
som skal utale seg. 
 
Junior satsing 

Ser på å endre litt i klubbhuset ved å flytte sofagruppe og kjøpe ny sofa samt noen 
kafébord samt kjøpe en PlayStation/Xbox og TV. Harald lager en spesifikasjon for hva 
som skal kjøpes. Før beslutning skal administrasjonen sende en mail til alle 
styremedlemmer som skal utale seg. 

 
 
 
Cato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freddy 
Cato 
 
 
 
Harald 
 
Cato 

8 Gave til Sten 

Styret mener at Sten må få en gave som avslutning som styrets formann. Elisabeth 
kommer med et forslag. 

 
Elisabeth 

9 Neste styremøte: 11. april 2016 kl. 18:00  

 

Sted Klubbhuset Dato 07.03.2016 kl.19.00 
 
Konstituerende styremøte 

 

Møte nr. 1 - 2016 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Oddbjørn Åteigen x Cato Benham x 

Harald Aabel x   

Freddy Larsson x   

Kay C. Jørgensen x   

Elisabeth Fiksdalstrand x   

Ingrid Wirsching x   

Johan Svensson x   


