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Utskrift av Protokoll styremøte 2 – 2015  
 

Kristiansand, 17. mars 2015 kl. 1900-2100 
 
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Paal Østberg (PØ), Irene Bakke (IB), Oddleiv Moe (OM), 
Nils Plathe (NP), Jon Egil Jøssang (JEJ), Jan Veikko Granroth (JVG) 
Forfall: Irene Bakke (IB) 
Fra adm: Ingen 
 Referent: JK 
 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Frist 

0/15 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen er godkjent. 

  

2/15 Orientering om økonomi 

515 medlemmer har betalt så langt. Kontingentinngangen er på nivå med 2014. 

Anleggsvirksomhet har nå betalt for all utfylling slik at det ikke vil komme 
ytterligere innbetalinger. Dette innebærer et negativt avvik på ca 75’ kr i 2015. 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

  

4/15 Møteplan for styret 

Tirsdag 7. april kl 1900 på Bjaavann 

Enstemmig vedtak: 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/15 Drift av klubbhus 

Gordon har uttrykt ønske for å også drive kafeen. Det jobbes derfor videre med 
detaljene for en løsning rundt dette. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjon tas til etterretning. 
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10/15 Juniorutvalget 

Utvalget er godt i gang og jobber videre med planer for sesongen. Klubben har 
også takket ja til å arrangere Lag NM for junior i juni. Det arrangeres også i år tur 
til Hjørring. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjon tas til etterretning. 

  

11/15 Turneringsutvalget 

Utvalget er snart ferdig med hele turneringsprogrammet. Det vil i år bli forsøk på 
enkelte turneringer med ni hull. Vi vil også ta betalt i GolfBox med påmelding og 
legge opp til mulighet for å kjøpe mat ved påmelding. 

Enstemmig vedtak: 
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Informasjon tas til etterretning. 

12/15 Starttidsbestilling og Pay&Play 

For å redusere terskelen for å spille golf vil klubben legge om til at en bestiller for 
to 9-hullsrunder i stedet for en 18-hullsrunde. Det medfører at det blir mulig å 
bare spille ni hull og det blir flere tilgjengelige starttider. 

I tillegg ønsker styret å åpne for pay&play på en 9-hullssløyfe en fast dag i uken 
for å la nye golfspillere prøve seg ute på banen. 

Ytterligere informasjon vil bli gitt før sesongstart. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjon tas til etterretning. 

  

13/15 Refinansiering av klubben 

Det jobbes videre med refinansieringen av banen og en er avhengig av nye møter 
med kommunen for ytterligere avklaringer. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjon tas til etterretning. 

  

14/15 Ny leverandør av nettside 

Dagens løsning for publisering på internett er tung og bruke samtidig som den har 
begynt å sakke litt etter på funksjonalitet. Klubben vil derfor bytte til ny leverandør 
av klubbens nettløsning. Byttet medfører ingen økte kostnader for klubben. 

I den nye løsningen vil en bl a få på plass nye løsninger for påmelding til kurs 

Enstemmig vedtak: 

Ny løsning implementeres så raskt som mulig. 
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15/15 Marked 

Det er krevende å få til nye avtaler i dagens marked samtidig som det er ønskelig 
med en betydelig høyere aktivitet på dette området. Styret ønsker derfor å 
fokusere på å få etablert flest mulig nye avtaler. 

Det jobbes videre med etablering av attraktive løsninger på dette. 

Enstemmig vedtak: 

Ny løsning implementeres så raskt som mulig. 
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___________________ ____________________ ______________________  
Jakob Kallevik Nils Plathe  Paal Østberg 
Styreleder 
 
 
 
__________________ _____________________  
Irene Bakke Oddleiv Moe    


