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Protokoll styremøte 7 – 2014  
 

Bjaavann, 5. november 2014 kl. 2000 – 2200 
 
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Oddleiv Moe (OM), Paal Østberg (PØ), Nils Plathe (NP), 
Anni Nybøen (AN), Jan Veikko Granroth (JVG) 
Forfall: Wenche Rosseli (WR),  
Fra adm: Solveig Helgaas (SH), Stian Johnsen (SJ) deler av møtet 

    Referent: JK 
 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Frist 

0/14 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjent. 

  

2/14 Status økonomi/medlemmer 
 

 Kun små endringer fra forrige måned. 

 Vi nærmer oss fjorårets medlemstall og det ser derfor ut til at 
medlemsmassen har stabilisert seg. 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

  

7/14 Status bane 

 
 Har forsøkt å gjødsle de svake områdene, men det er krevende med så få 

ansatte. 
 Krevende med manglende gjødsling, sand, luft og lav bemanning. 
 Har hatt et veldig godt lag med ansatte innværende år. 
 Bunkere krever mye tid ift regnvær og er krevende med så lav bemanning 

som klubben har. Vi ser på muligheten for å lære opp frivillige til å bidra på 
dette området. 

 Har begynt med treff blant greenkeeperne på Sørlandet som har vært bra. 
Det har vært to treff og skal ha et til i løpet av vinteren. 

 Har også et godt samarbeid med KGK på maskiner og mannskap. 

 Utfordrende at enkelte medlemmer ikke respekterer skilting på banen, f eks 
når greener er sperret og at noen spiller fra back tee på hull syv selv om det 
er sperret. Dette er ikke akseptabelt. 

Entemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning og det rettes en stor takk til banemannskapene. 

  

13/14 Fremtidig organisering (JK deltar ikke på det som vedrører SH.) 

 
 SH kan ivareta regnskap og medlemsregister, men marked, og kafe må løses 

av andre. JVG og NP avklarer omfang og innhold med SH. 

 Margrethe Noraas har et lang tids innsats for klubben sagt fra seg vervet som 

ansvarlig for nettsiden. En ser derfor etter personer som kan ta overta. 

 Det er en utfordring å få en markedsorganisasjon til å fungere. Det må derfor 

ses videre på hvordan dette skal løses. Aktuelle ressurspersoner for dette 
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kontaktes. 

 Det anskaffes automat for betaling og registrering av greenfee. Dette vil 

forenkle administrasjonen av greenfee. 

Enstemmig vedtak: 
Punktene over effektueres så raskt som mulig. 
 

18/14 
Status refinansiering 
 

 For å orientere medlemmene sendes det ut en utfyllende status i løpet av uke 
45. Det planlegges eget medlemsmøte ift i uke 47 eller 48. 

 Det er et stort arbeid for å avklare alle forhold rundt den videre driften av 
klubben og dette etableres derfor som et eget prosjekt ledet av Nils Plathe. 
Forslag til ressurspersoner spilles inn til Nils. Prosjektet rapporterer til styret. 

 Det er gjennomført et møte med Kristiansand kommune for å informere om 
situasjonen i klubben og fortsette arbeidet med å øke golfens status som et 
viktig element ift folkehelsen. Kommunen er en viktig aktør ift det videre livet 
til klubben som garantist for tippemidlene som er utbetalt klubben. Det 
gjennomføres nytt møte når kommunen har fått undersøkt nærmere 
forholdene rundt garantien. 

 
Enstemmig vedtak: 
Punktene over iverksettes så raskt som mulig. 
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20/14 
Kontingenter for 2015 

 
 For å stimulere til tidlig innbetaling gis det ti-klipps rangekort til alle som 

betaler innen fristen. Gjelder også de som velger månedsbetaling. 
 Styrets forslag er å beholde alle kontingenter på samme nivå som i 2014. 
 Det sendes ut faktura for 2015 ultimo november. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret er enstemmig i forslaget til kontingenter.  
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21/15 
Orientering om bedriftsidrett 2015 
 

 Bedriftsidrettskretsen ønsker å forandre konseptet i 2015. Forslaget kan 

være en løsning hvor det spilles en turnering en gang i måneden. 

 Styret er positiv til dette og ønsker å legge til rette for dette. 

 Klubben avventer ytterligere informasjon fra bedriftsidrettskretsen. 

Enstemmig vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
Det utarbeides egen informasjon vedrørende de ulike alternativene som sendes 
klubbens medlemmer. 

  

  

 

 

___________________ ____________________ ______________________  
Jakob Kallevik Anni Nybøen  Paal Østberg 
Styreleder 
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__________________ _____________________  
Nils Plathe Oddleiv Moe   


