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Utskrift av Protokoll styremøte 5 – 2015  
 

Kristiansand, 8.juni 2015 kl. 1900-2100 
 
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Oddleiv Moe (OM), Nils Plathe (NP), Jon Egil Jøssang 
(JEJ), Jan Veikko Granroth (JVG) 
Forfall: Paal Østberg (PØ), Solveig Helgaas (SH), Irene Bakke (IB) 
Fra adm:  

 Referent: JK 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Frist 

0/15 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen er godkjent. 

  

2/15 Orientering om økonomi 

662 medlemmer har betalt så langt. Kontingentinngangen er fremdeles på nivå 
med 2014. 77 fakturerte har ikke betalt. Vi har totalt ca 40 stk som har betalt for 
nabomedlemskap hos KGK og det er omtrent det samme hos KGK. Det viser at 
dette tilbudet er en suksess. 

Andre inntektsposter er noe bak budsjett og fjoråret. Tilsvarende er 
kostnadspostene noe lavere enn budsjettert. 

Den store utfordringen er rekruttering av nye golfspillere. Styret vil derfor lage en 
kampanje for rekruttering av nye medlemmer ifm åpen dag. 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

  

3/15 Status på bane 

Det gule huset skal selges og det forventes en prisantydning på ca 1,8 mnok. 
Styret får regelmessig henvendelser om åpning av de opprinnelige teestedene på 
hull syv. Siden situasjonen ift innflytting er uavklart for huset så vil det ikke bli 
noen generell åpning, men det kan være aktuelt å spille bak på enkelte 
turneringer. Styret vil gå i dialog med eventuelle nye eiere for å se om vi kan ha 
permanent spill fra originale teesteder. 

Grunneier har «ryddet» i skogsområdene på og rundt banen for å sikre bedre 
vekst i de trærne som skal bli store. Dette er ikke spesielt pent og klubben 
kontakter ham for å sjekke om han planlegger noe rydding. Hvis ikke ser vi på 
hvordan klubben kan få ryddet i dette. 

Terje Nilsen har fått til en avtale som sikrer filming av banen med drone. Det er 
ønskelig at banen er i best mulig stand før filmingen så det tas en gjennomgang 
med Terje ift hva som bør gjøres slik at kan ivareta mest mulig av dette. 

Det undersøkes om vi kan utnytte gammelt kunstgress fra fotballbaner ift 
utslagsstedene på driving rangen. Det undersøkes også om det er mulig å få med 
noen av sponsorene ift nye rangeballer. 

Enstemmig vedtak: 

Tas til etterretning. 
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13/15 Refinansiering av klubben 

Det er gis nytt bud til Nordea på 3,5 mnok under forutsetning om finansiering og 
avholdt nye samtaler med Nordea og kommunen. Dette er i overkant av hva 
klubben kan finansiere og betjene på en god måte samtidig som en nå betaler en 
betydelig premie ift hva klubben tror anlegget vil omsettes for ved et oppbud. 

Det jobbes videre med å få på plass finansieringen, men det må forventes at 
klubben vil trenge ca 25% i egenkapital ift utkjøpet. Dette utgjør ca 2500 kr per 
fullt betalende medlem. 

Det jobbes videre med en løsning som inkluderer KGK, men det forutsetter at det 
kan etableres en løsning som også er akseptabel for KGK. KGK vil komme 
tilbake ift dette. 

I det videre arbeidet vil en fortsette arbeidet med å forberede en refinansiering. 
Dette vil inkludere: 

 Undersøke om långivere vil være interessert i å ettergi ytterligere av 
asfalt- og likviditetslån slik at summene på dette er minimalt. 

 Be andelslaget forberede en ettergivelse av gjeld ift en eventuell 
overdragelse av anlegget til KGK. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjon tas til etterretning. 

  

16/15 Frisbeegolf 

Erik Staalesen presenterer frisbeegolf. Dette lar seg godt kombinere med golf og 
Erik kommer tilbake med forslag til datoer for å gjennomføre en test på Bjaavann. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

  

17/15 Rekruttering 

Klubben har ikke hatt ønsket rekruttering så langt i år så det legges opp til en 
kampanje med gratis nybegynnerkurs for inntil 100 deltakere som kunngjøres ifm 
familiedagen. Det gis også et eget tilbud på spill ut året. 

Det lages egen plan for gjennomføring og ordningen markedsføres også for 
klubbens sponsorer. 

Enstemmig vedtak: 

Kampanjen gjennomføres. 

  

 

 

___________________ ____________________ ______________________  
Jakob Kallevik Nils Plathe  Oddleiv Moe 
Styreleder 
 
 
__________________ _____________________  
Jon Egil Jøssang Jan Veikko Granroth 


