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Utskrift av Protokoll styremøte 8 – 2015  
 

Kristiansand, 7. september 2015 kl. 1800-2000 
 
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Nils Plathe (NP), Irene Bakke (IB), Jon Egil Jøssang (JEJ), 
Jan Veikko Granroth (JVG) 
Forfall: Irene Bakke (IB), Oddleiv Moe (OM), Paal Østberg (PØ), 
Fra adm: Solveig Helgaas (SH) 
 Referent: JK 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Frist 

0/15 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen er godkjent. 

  

2/15 Orientering om økonomi 

725 medlemmer har betalt så langt. Kontingentinngangen ender noe høyere enn i 
2014. Totalt er 45 blitt medlem etter gratis nybegynnerkurs. 

Andre inntektsposter er noe bak budsjett og fjoråret. Tilsvarende er 
kostnadspostene noe lavere enn budsjettert. Totalt er prognosen et lite positivt 
resultat før gaver. Totalt er det så langt gitt 79.000 i gaver i 2014. 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

  

13/15 Refinansiering av klubben 

Det er enda ikke kommet noe svar ift budet til Nordea på 3,5 mnok. 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. 

Videre samtaler rundt samarbeidet med KGK ligger på vent inntil vi har et svar fra 
Nordea. 

Andelslaget følges opp ift dialogen med bedriftslånsgiverne. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjon tas til etterretning. 

  

20/15 Søknad om lån av banen 

Klubben har mottatt en søknad fra Retrieverklubben 5.-6. september i 2016. De 
ønsker å disponere ni hull på banen i to dager for å gjennomføre NM. Det er 
fordeler og ulemper med å gjøre dette. Styret anser medlemmenes tilgang til 
banen på høsten som såpass viktig at styret velger å takke nei til forespørselen. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 
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Snarest 

21/15 Informasjon fra idrettspolitisk debatt 

Styret var tilstede på den idrettspolitiske debatten ifm valget, men det var 
begrenset med punkter som var relevante for golfklubben. 
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Enstemmig vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

22/15 Delegater til Golftinget 

Styret vil sende et delegat til Golftinget i november. Nils Plathe deltar fra klubben. 

Påmelding sendes av Solveig. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 
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Snarest 

23/15 Utfylling av arealet med parkeringsplassen 

Klubben har fått skriv fra Kristiansand kommune vedrørende manglende søknad 
om tiltaket på parkeringsplassen. Tiltaket er i samsvar med reguleringsplanen, 
men likevel søknadspliktig. Det er startet dialog med kommunen og styret vil 
bruke ekstern bistand for å lage søknaden. 

Enstemmig vedtak: 

Søknad for tiltaket laget så raskt som mulig. 
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Snarest 

24/15 Mulige inntektsbringende tiltak 

Klubben mottar regelmessig tilbud om ulike inntektsbringende tiltak. De fleste av 
tiltakene er bedre tilpasset idrettsklubber med mange juniormedlemmer enn vår 
medlemsmasse. Nye innspill vurderes fortløpende, men kritisk. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

  

 

 

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


