
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 
1 Agenda 

1. Godkjenning av møtereferat fra forrige møte 
2. Regnskap 
3. Medlems vekst/nedgang. 
4. Høringsskriv Greenfee overenskomst. 
5. Range matter og matte hull 3. 
6. Lønnsjustering greenkeepere.  
7. Greenfee avtale med Bjaavann- etter innspill fra KGK 

medlemmer. 
8. Eventuelt. 

 
 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

 Ingen kommentarer 

 

3 Regnskap 

 Ikke mye endringer fra tidligere år. Oppgradering av bygg, med 
fliser i kjeller og ny bom ligger an til 414 000 kr. Inntektssiden 
er stort sett lik som i fjor Resultatet er p.t. 250 000 kr dårligere 
enn i fjor. Proshoppen har en økning i omsetning på 90 000 kr. 
Banemannskapet har handlet inn en del utstyr og budsjettet 
for 2017 er snart brukt opp. 

 

 

4 Medlems vekst/nedgang 

 Per 01.07.2017 slettes alle medlemmer som ikke har betalt 
medlemsavgift for 2017. Det utgjør ca 100 stk Vi har 58 nabo 
medlemmer fra Bjaavann. 

 

Sted KGK Klubbhus Dato 19.06.2017 kl 18:00 til 20:00 
 

Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 04-2017 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Oddbjørn Åteigen x Cato Benham x 

Harald Aabel x   

Freddy Larsson x   

Pia Tellefsen    

Magnus Gudbergsson x   

Ingrid Wirsching    

Johan Svensson x   
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Høringsskriv fra Norsk Golf forbund 

 NGF har sendt ut et høringsskriv Greenfee overenskomst. Alle bes 
gå igjennom dette. Det vil bli laget et forslag til innstilling fra 
Klubben som sendes rundt til styrets medlemmer så kan dette 
diskuteres på neste styremøte 14.08.2017 
 

 
 
 
 

Oddbjørn 

6 Range matter og matte hull 3 

 Vi må har matter med spor til pegger. Det gås for frittstående 
matter og vi må ha matter som er i god stand. 
 

 
 

Cato 

7 Lønnsjustering greenkeepere.  

 Fikk 2,5% fra 01.04.2017. Det er tatt opp at når Arne slutter så 
får de som er igjen mer ansvar. De har tatt dette opp med 
Oddbjørn. Oddbjørn tar dette opp med greenkeepere og ber 
de snakke med Cato. Det som skal diskuteres er økt ansvar og 
nye oppgaver. 
 

 
 
 

Oddbjørn/Cato 

8 Greenfee avtale med Bjaavann etter innspill fra KGK medlemmer. 

 KGK tar kontakt med Bjaavann for å diskutere mulig reduksjon 
i greenfee satser på lik linje med hva som Mandal har fått til. 
Dette skal gjelde for fullt betalende medlemmer med spille 
rett 

 

 
 

Oddbjørn 

9 Turneringer 

 Turneringer er åpnet for alle med mindre andre forhold tilsier 
noe annet 

 Det skal innkalles til et møte med Seniorutvalg/dameutvalg og 
turneringsutvalg. Det som skal diskuteres er stengning av 
banen og starttidspunkt for turnering. 

 
Cato 

 
 

Oddbjørn 

10 Leiligheten 

 En ny leietager ønsker å leie leiligheten mot å plukke baller fra 
rangen. Før avtalen inngås må vi få en politiattest. 

 
 

Cato 

8 Tursti rundt Sukkevann 

 Det skal holdes et møte med Kristiansand Kommune på først 
kommende fredag for å ha en befaring. 

 
Cato 

 
 
 
 

 


