Utskrift av Protokoll styremøte 9 – 2015
Kristiansand, 28. september 2015 kl. 1830-2030
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Nils Plathe (NP), Jan Veikko Granroth (JVG), Oddleiv Moe
(OM), Paal Østberg (PØ)
Forfall: Irene Bakke (IB), Jon Egil Jøssang (JEJ)
Fra adm: Solveig Helgaas (SH)
Fra andelslaget: Kjell Arnvad, Lasse Eidskrem (Deler av møtet)
Referent: JK
Sak
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Enstemmig vedtak:
Protokollen er godkjent.
13/15 Refinansiering av klubben
Nordea har akseptert vårt tilbud på 3,5 mnok. I tillegg til dette beløpet inneholder
avtalen en femårig samarbeidsavtale med Nordea. Forslaget til avtale inneholder
konkrete datoer for aksept og oppgjør som må verifiseres med kommunen før
avtalen kan signeres.
Videre er fokus på å finansiere utkjøpet fra Nordea. I tillegg til finansiering fra
kommunen jobbes det med planer for den andelen som klubben må finansiere
andre steder. Kravet fra kommunen er at klubben må finansiere 25% av summen
på egenhånd.
Klubben har også et ønske om å finne en løsning med de personene som har gitt
bedriftslån til andelslaget. NP gis fullmakt til å forhandle en løsningen med
bedriftslånsgiverne.
Golfklubbens videre forhold til andelslaget vil avklares når møtet med
bedriftslångiverne er gjennomført.
Enstemmig vedtak:
Avtalen med Nordea godkjennes under forutsetning av at datoene er akseptable
for kommunen. Ellers tas informasjon tas til etterretning.
23/15 Utfylling av arealet med parkeringsplassen
Søknad om utfylling på parkeringsplassen er under ferdigstillelse og nabovarsel
vil sendes ut i løpet av oktober.
Enstemmig vedtak:
Søknad for tiltaket laget så raskt som mulig.
24/15 Organisering av klubben i 2016
Det er behov for å evaluere årets organisering av klubben for å se på hva som
bør endres til neste sesong.
Vi ser også at det er utfordringer med å rekruttere tillitsvalgte til enkelte utvalg og
det må ses på hvordan vi kan sikre rekrutteringen fremover.
Enstemmig vedtak:
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Det avholdes eget styremøte for å arbeide med dette.

25/15 Videre samarbeid med KGK
Det har over lengre tid vært snakket om videre samarbeid og en eventuell
sammenslåing med KGK. For å komme videre i denne prosessen er det ønskelig
å formalisere kontakten og prosessen.
Enstemmig vedtak:
Styret sender forespørsel til KGK for å be om at arbeidet formaliseres ytterligere
for å avklare om dette kan være aktuelt.
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26/15 Medlemsmøte
I løpet av oktober vil mange av detaljene vedørende refinansieringen være på
plass og det vil være hensiktsmessig å gjennomføre et medlemsmøte for å
informere om status på dette og eventuell status på dialogen med KGK.
Solveig undersøker ift aktuelle datoer og lokaler.
Enstemmig vedtak:
Medlemsmøte søkes avholdt i slutten av oktober eller begynnelsen av november,

___________________
Jakob Kallevik
Styreleder

____________________
Nils Plathe

__________________
Oddleiv Moe

_____________________
Jan Veikko Granroth
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___________________
Paal Østberg

