Kristiansund og omegn Golfklubb

Møtereferat
Tid: 6. november 2018. Kl 19:00
Sted: KOGK Klubbhus
Det ble avholdt informasjonsmøte for klubbens medlemmer hvor rapport fra Banekonsulent
Kim Sintorn, Svenska Golfforbundet ble gjennomgått. Rapporten bli lagt ut på klubben siome
WEB-sider.
Ole Kårvåg gikk gjennom rapporten hull for hull og medlemmene kom med konstruktive
innspill og ideer til det videre arbeidet.
Styrets mål er å sette opp en detaljert plan som avklare gjennomførbarheten av prosjektet.
Her må det tas hensyn til omfang, økonomi, finansiering, prioritering m.m.
Følgende innspill ble notert og vil bli diskutert i styret og respektive komiteer.
FORLAG / KOMMENTAR
Flytte Gult utslag på hull 9 til høyre og legges bak Rød Tee
for å få bedre linje for utslag
Legge ny Green for hull 9 til område nedenfor veien opp til
hull 2
Hvis nytt hull 9 skal anlegges og krysse tilbake over hull1
må sikkerheten ivaretas – både mot veien (hull 1) og mot
parkeringsplassen
Det må settes opp en plan for å sikre kvaliteten på Greener
for sesongen 2019
Spesielt fokus på Green 1-2-6 & 9
Nett og tauverk på Drivingrange er i dårlig forfatning etter
mange år i vær og vind. Må sannsynligvis erstattes
Utslagsmatter «gror igjen» og må utbedres
Steiner / Bergknauser må fjernes for å verne klippere.
Styret må vurdere økning i kontingent for å finansiere
kommende oppgaver
Dagens kompensasjon for dugnadsarbeid bør vurderes av
styret – Innføre en skalering slik at innsats blir honorert
Ansvar for hull og mere fleksible dugnadsordninger må
vurderes

FORSLAGSSTILLER
Lorentz Lossius
Ottar Olsen
Lorentz Lossius
Torbjørn Bruvoll
Lorentz Lossius
Kjell Moss
Kjell Moss
Kåre Fure
Torbjørn Bruvoll
Kåre Fure
Ole Kårvåg

Medlemmer som ikke hadde anledning til å delta på møtet
er oppfordret til å sende inn ideer og forslag til styret på
mail.
Neste Styremøte er satt til 6. desember 2018
Referent
Klaus Olav Laersen

Vidar Johnsen

