
Protokoll fra styremøte i Kragerø Golfklubb 07.01.2023 Klubbhuset: 
Kl. 18.00 – 20.00  

Til stede: Yngvar Clausen, Bjørn Sindre Skott, Catharine Strimas, Kjell Ove Aasen 
og Randi Skauen 

 

Sak 1/23 

Fastsette forslag til klubbkontingent for 2023 

Vedtak: 

Styret foreslo at medlemskontingenten videreføres uten endring.  

Medlemmer over 21 år betaler kr. 550,- i medlemskontingent, mens 
medlemmer under 21 år betaler kr. 450,-.  

Sak 2/23 

Behandle regnskap for 2022 og budsjett for 2023 

Vedtak: Styret tar regnskapsresultatet for 2022 til etterretning, og støtter 
forslaget til budsjett for 2023. 

Sak 3/23 

Gjennomgå årsrapportene fra klubben og fra komiteene 

Vedtak: Styret godkjente golfklubbens årsrapport, og tok de øvrige komiteers 
rapporter til etterretning. 

Sak 4/23 

Styret bes ta stilling til henvendelse fra Kragerø Resort anlegg A/S om kjøp av 
klubbens 45000 D-aksjer i KG A/S. 

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å selge D-aksjene, og henstiller til det nye 
styret å komme med forslag til bruk av midlene. 

 

 



Sak 5/23 

Styrets forslag til valgkomite for 2023, samt velge ut møteleder og referent til 
årsmøtet. 

Vedtak: Valgkomite: 

Leder fikk i oppdrag å spørre deltakerne i valgkomiteen om gjenvalg. 

Som dirigent og referent på årsmøte foreslås Marit Wiig (dirigent) og Turi Berg 
Clausen(referent). Veronica Nygaard vil bistå med det datatekniske. 

Sak 6/23 

Status golfsimulator 

Golfsimulatoren blir i disse dager montert i det leide lokalet ved gamle Årø 
skole. Lokalet som er leid er på 150 kvm., og det vil inneholde simulatoren, 50 
kvm putting green med kunstgrass til 5-6 hull, og en hyggekrok med møbler.  

Finansieringen av simulatoren er et spleiselag mellom Kragerø golfklubb og 
foreningen Et slag av gangen. 

Deltakerne fra Kragerø Akademiet, Bymisjonen, Brubakken og Vitalis har stått 
for mange timers arbeid med snekring, maling, flytting og rigging. Det vil være 
KA som i hovedsak vil stå for driften av simulatoren. 

Det vil bli offisiell åpning av simulatoren i nær framtid. 

Simulatoren vil være et tilbud til medlemmene når banen er stengt, og vi håper 
også at det kan være et tilbud hvor barn kan bli kjent med golfsporten. 

Sak 7/23 

Eventuelt: 

Bør golfklubben tilby en ny fleksibel måte for å ta VTG-kurs? 

Golfforbundet har lansert mulighet for å ta VTG-kurs ved å kombinere E-læring, 
trening i simulator og praktisk trening på bane. Dette vil gjøre det mulig å 
forberede golfsesongen i løpet av vinteren, og være et rimelig og fleksibelt 
tilbud for å ta VTG-kurs. 



Klubben må imidlertid avklare hvilke avtaler vi har med proen vår med tanke på 
å tilby medlemmene VTG-kurs. 

 

Referent: Randi Skauen 


