
Protokoll fra styremøte i Kragerø Golfklubb 09.06.2022 Klubbhuset: 
Kl 18.00 – 20.00  

Til stede: Yngvar Clausen, Bjørn Sindre Skott, Catharine Strimas, Randi Skauen  

Forfall: Kjell Ove Aasen, og varamedlemmer Helge Bråthen og Karine Myrland 

 

Agenda: 

Sak 14/22: 

Økonomisk oversikt pr 31.5.2022 

Kragerø golfklubb har en solid økonomi. Er i rute ifht årets budsjett 

Sak 15/22: 

Info om hull 2 og 8 

Styreleder orienterte om endringene som er planlagt ifht hull to og åtte. Det blir satt i gang arbeider 
på hull to etter at årets sesong er over. Endringene ved hull to får imidlertid også konsekvenser for 
hull åtte. 

Videre orienterte styreleder om de videre utbyggingsplanene til Resorten som skal behandles i 
kommunale myndigheter i nær framtid.  

Styret tar de planlagte endringene ved hull to og åtte til orientering, men er bekymret over 
innspillene til videre utbygging på golfbanen. 

Sak 16/22: 

Orientering fra komite-ansvarlige om gjennomførte og planlagte aktiviteter. 

• Turneringskomiteen.  Helge Bråthen er ansvarlig. Komiteen jobber etter planen 
• Bane- og dugnadskomiteen. Tine Fehn Hovden er leder for denne komiteen, og er avhengig 

av ønskene fra Dan om dugnad på banene. 
• Kontrollkomiteen består av Marit Wiik og John Peter Tollefsen. Klubbleder orienterer 

komiteen om aktuelle saker. De kan også selv etterspørre innsyn i saker av interesse. 
• Handicapkomiteen – ingen spesiell informasjon 
• Sportskomiteen. Bjørn Sindre Skott og Kjell Ove Aasen er ansvarlig for komiteen. Styret 

ønsker at det jobbes mer med rekruttering av nye medlemmer, særlig unge kandidater. 
Det blir stilt NM lag for damer og herrer i år. Komitelederne vurderer hva disse lagene skal 
sponses med. 

• Mellom slaga. Catharine Strimas er ansvarlig for komiteen. Her planlegges det trening for 
høyhandicappere (over 36 i hcp), regelkveld, de forsøker å få til redusert greenfee ifht 
naboklubber og en «happening» med quiz kveld ved British Open i klubbhuset, med Fish 
and chips. Tilslutt vurderes en  medlemstur. 



 Info om aktuelle aktiviteter vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside. 
• Golf Grønn Glede/Et slag av gangen. Randi Skauen er ansvarlig for komiteen. 

Her vises til eget notat om aktivitetene, som ble lagt fram og ble godkjent av styret. 

Sak 17/22: 

Eventuelt 

Ansvarlig for barneidretten innen Kragerø golf er Cecilie Jurgens 

 

Referent 

Randi Skauen 

 


