Utskrift av Protokoll styremøte 7 – 2015
Kristiansand, 10. August 2015 kl. 1900-2100
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Oddleiv Moe (OM), Nils Plathe (NP), Jan Veikko Granroth
(JVG), Paal Østberg (PØ), Solveig Helgaas (SH) (JVG)
Forfall:, Irene Bakke (IB)
Fra adm:
Referent: NOP
Sak

Beskrivelse

0/15

Protokoll fra forrige møte

Ansvarlig

Enstemmig vedtak:
Protokollen er godkjent.
2/15

Orientering om økonomi
Årets driftsinntekter og kostnader har gått ned med ca 700 000,-. Prognosene
viser at vi vil gå med et lite overskudd i 2015, antakelig i størrelsesorden 25 000,-.
Hovedårsaken til den lavere omsetningen er at det er proshop og ikke klubben
som har kafèdriften.
Videre ønsker styret å fremheve det positive resultatet vi har hatt på greenfee
Juli. Det har kommet inn ca 280 000,- i Juli, og vi kan ikke huske å ha hatt en
bedre juli ! kanskje ikke så rart med en fantastisk bane, blide og positive
mennesker og bra vær for golf !
Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

3/15

Status på bane
Det er ikke noe nytt med det gule huset, det står fremdeles for salg. Basert på
dette kan vi ikke åpne hull 7 som par 5 hull enda.
Greenkeeper ønsker å bruke 20 000,- på gjødsling av fairways for å sikre bra
overvintring. Dette støttes av styret.
Foføvrig er banen i glimrende stand og styret ønsker å gi honnør til
Greenkeeperne for en fantastisk jobb med svært begrensede ressurser.
Styret har ønsket å skifte ut rangeballene, men ser at det blir vanskelig å få til i år.
Det er 2-3 måneders leveringstid på disse og vi har ikke fått inn tilstrekkelige
sponsorer til at vi kan prioritere dette. Vi vil be Sponsorutvalget jobbe mot en total
utskiftning til neste år. Også mattene trenger utskiftning. Kanskje en
sammenslåing med KGK vil åpne sponsormarkedet for oss.
Enstemmig vedtak:
Tas til etterretning.

13/15 Refinansiering av klubben
Vi avventer fremdeles svar fra Nordea på vårt tilbud om utkjøp av lån. Dette
forventes avklart i løpet av August. Basert på dette vil vi holde planen med å
kunne fremlegge en løsning for medlemmene i September.
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Frist

Styret er også av den formening at når det foreligger avklaring på
gjeldssituasjonen må arbeidet med en sammenslåing av klubbene intensiveres.
I og med at det er en del uavklart her blir det krevende å gå videre med en del
ting, blant annet innkalling av kontingent for 2016. Dette må behandles noe
seinere, men i tide for å kalle inn kontingent til vanlig tid som er November.
Klubben ber andelslaget se hva de kan gjøre med bedriftslån samt be andelslaget
forberede en ettergivelse av gjeld.


Enstemmig vedtak:

Informasjon tas til etterretning.
16/15 Frisbeegolf
Vi har ikke hørt noe mer om dette og styret avventer videre innspill fra
Frisbeeklubben.
Enstemmig vedtak:
Informasjonen tas til etterretning.
17/15 Rekruttering
Det har vært ca 140 personer gjennom VTG kurs nå i sommer. Styret vil
berømme klubbens pro og frivillige for en fantastisk innsats i sommer. Gordon og
Kari-Anne har dratt det store lasset her med lange dager.
Foreløpig har dette resultert i 29 innmeldinger. Dermed vil medlemskontingenten
vi får inn i 2015 dekke de kostnadene vi har hatt til gratis VTG kurs. De
medlemmene som blir med oss videre i 2016 vil da være pluss, og styret anser
tiltaket som en stor suksess !

Enstemmig vedtak:
Informasjon tas til etteretning.
18/15 Henvendelse om droneflyging på banen.
Styret ønsker i nåværende situasjon ikke å tillate dette. Vi ser at presset på
banen har (heldigvis) blitt større og ønsker å ha størst mulig tilgjengelighet for
golfspill. Ikke minst med bakgrunn i positiv utvikling mht greenfee inntekter.
Enstemmig vedtak:
Styret vil ikke tillate banen brukt til droneflyvning.
19/15 Kontingenter resten av året
I sammenheng med VTG kursing ønsker styret å fastsette kontingenter for resten
av året med tanke på reekruttering.
Fra 15 August og ut året vil kontingenten være som følger:
Voksne:

2000,-

Ungdom: 1000,Junior:

500,-

Enstemmig vedtak:
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Informasjonen tas til etterretning.

20/15 Leie av banen til turnering.
En henvendelse om å leie banen har blitt behandlet og styret vil at leietaker
betaler 300,- pr. deltaker. De må i tillegg kjøpe en pakke med baguett og drikke
etter nærmere avtale med kafeteria.
Enstemmig vedtak:
300,- pr. deltaker samt kjøp av nærmere avtalt pakke fra Kafeteria.
21/15 Neste møte.
Neste møte blir 31 August kl 19:00 i Klubbhuset. Dato er satt i forhåpning om at vi
har en avklaring med Nordea.
Innspill fra medlemmer til møtet er velkommen !

___________________
Jakob Kallevik
Styreleder

____________________
Nils Plathe

__________________
Jon Egil Jøssang

_____________________
Jan Veikko Granroth
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______________________
Oddleiv Moe

