
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 
1 Agenda 

 Avslutningsturnering for Arne greenkeeper. 

 Sørlandsuka. 

 Greenfee samarbeid med Mandal og Grimstad 2018 

 Samarbeid med Bjaavann (avtalt møte 18/9) 

 Søknad fra Daniel Jahnsen (se vedlegg) 
 

 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 
 Ingen kommentarer 

 

3 Avslutningsturnering for Arne Greenkeeper 
 Innspill om hederstegn til Arne mottatt. Har laget en plakett. Han får denne 

på fredag sammen med et bilde som er kjøpt på Galleri Bi-Z. 
 Turnering holdes på fredag. Det er 46 påmeldte. Det er åpen for påmelding. 
 Vil lage plakett for æresmedlemmer og for medlemmer med hederstegn 

som henges opp i klubben. 
 Arne for å spille gratis fremover. Han forventes å være medlem i en 

golfklubb for å spille.  
 

 

4 Sørlandsuga 
 Holdes som i fjor. Holdes fra 25 september til 9. oktober. 

 

5 Greenfee samarbeid med Mandal og Grimstad 2018 
 KGK er innstilt på å fortsette dette i 2018. Venter på tilbakemelding 

fra Grimstad og Mandal 
 

 

6 Samarbeid med Bjaavann 
 Møte er avtalt til 18.09 kl 17:00. Møtet holdes på arkivet. Cato, Oddbjørn 

og Johan stiller. Det er allerede et godt samarbeid på banemannskap. 
 Venter på Bjaavanns forslag til hva de ser for seg. Sammenslåing er et godt 

stykke frem. 
 Samarbeid på administrativt nivå vil kreve ekstra ressurser. 

 

Sted KGK Klubbhus Dato 13.09.2017 kl 18:00 
 

Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 06-2017 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Oddbjørn Åteigen x Cato Benham x 

Harald Aabel    

Freddy Larsson    

Pia Tellefsen    

Magnus Gudbergsson x   

Ingrid Wirsching x   

Johan Svensson x   



7 Daniel Jansen 
 Klubben er innstilt på å støtte Daniel. Han bør være medlem i KGK og bære 

KGK logo.  
 KGK kan betale hans start kontingent for turneringer i 2018 
 Må kunne forvente at han bidrar nå han er hjemme på møter og treninger 

med juniorer. 
 
 

 

 


