
 

 

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb 

 

 Sak Ansvar 
1 Saksliste: 

 Referat forrige møte. 

 Regnskap. 

 «Sørlandsuga». 

 Protejenesten. 

 Sammarbeid med andre golfklubber. 

 Simulator etc. 
 
 

 

2 Referat fra forrige møte 
 Referatet ble godkjent 

 
 

 

3 Regnskap august 2016 
 Regnskapet utvikler seg som tidligere år. Leasing kostnadene er økt 

betraktelig som følge av nye investeringer i nye maskiner. 
Leasingkostnaden har gått opp fra 12 000 kr/mnd til nå 35 000 kr/mnd. 
Har nå en moderne maskinpark. 

 Medlemsmassen er nå på 852 medlemmer opp fra 833 ved nytt år. Dobbelt 
medlemskap er 35 og medlemmer uten spillerett er 53 

 Sponsorinntektene er bra 
 Turneringsbu 

o Bygget er i stor grad ferdigstilt og søknad om spillemidler er sendt. 
Kostnadsmessig ser det veldig positivt ut og går alt etter planen 
med tanke på spillemidler, vil den langsiktige gjelden ikke 
overstige kr. 300.000,- som forespeilet på generalforsamlingen i 
forkant av bygging.  

o 36 kølleskap er ferdig og det må vurderes å flytte de som står i 
det gamle bygget. Det er lekkasjer fra taket i det bygget. 
 

 

4 Sørlandsuga 2016 
 Det går ut et tilbud til alle medlemmer i golfklubbene på Sørlandet om 

spilling hos andre klubber til reduserte priser fra 17.09 og 2 uker. Dette 
kom i stand etter et felles møte på Bjåvann mellom Bjåvann, Kvinesdal, 
Mandal, Grimstad, Arendal og Kristiansand golfklubber. 

 

 

5 Protjenester 
 Det har vært et møte med Grimstad om økt samarbeid som f. eks delte 

protjeneste. Dette må det arbeides mer med. 
 

 

6 Samarbeid med andre golfklubber 
 Vi har fått ne henvendelse fra Bjåvann om et møte for å diskutere 

forskjellig former for samarbeid. Vi er innstilt på å hold møet og se på 
utfallet. 

 

7 Simulator 
 Det er innkalt til ekstra ordinær generalforsamling torsdag 15. o9 kl 18:00. 
 Målet er å få tilslutning til kjøp av 2 simulatorer for plassering i den nye 

turneringsbua.. 

 

 

Sted KGK Klubbhus Dato 12.09.2016 kl18:00 
 
Ordinært styremøte 
 

Møte nr. 07 - 2016 Referent Johan Svensson 

Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt 

Oddbjørn Åteigen x Cato Benham x 

Harald Aabel x   

Freddy Larsson x   

Elisabeth Fiksdalstrand X   

Ingrid Wirsching x   

Johan Svensson x   


