
Protokoll fra styremøte i Kragerø Golfklubb 20.10.2022 Klubbhuset: 
Kl 18.00 – 20.30  

Til stede: Yngvar Clausen, Catharine Strimas, Kjell Ove Aasen, Karine Myrland 
og Randi Skauen  

Forfall: Bjørn Sindre Skott og varamedlem Helge Bråthen   

Agenda: 

Sak 18/22: 

Kort oppsummering av årets sesong fra Kragerø AS 

Økonomisk viser resultatet 1,5 mill kr nedgang i greenfee i forhold til fjoråret. 

På tross av det blir det et overskudd totalt sett. Det har kommet mange tilbakemeldinger på 
at greenfeen har vært dyr. Fra sesongen 2021 til 2022 økte greenfeen med kr 200,-. Fra kr 
650 til 850. 

Klubben har imidlertid ingen påvirkning ifht fastsetting av størrelsen på greenfeen. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

Sak 19/22: 

Gjennomgang av klubbens regnskap pr. 30.09.22 

Det ble lagt fram regnskapsutdrag. Det er imidlertid ikke mulig å lese ut fra dette regnskapet 
hva som blir det endelige resultatet for 2022. Dette skyldes at klubben skal betale baneleie 
for tre måneder til, og etter den endelige avregning i desember, vil vi se hva resultatet vil bli. 

Så langt har klubben holdt seg innenfor budsjettet på utgiftspostene, og vi ser at 
momskompen blir ca kr 200 000 mer enn budsjettert. Utfra dette vil klubbens økonomi være 
god. 

Vedtak: Styret tar regnskapsresultatet til orientering 

Sak 20/22: 

Vedta regler for klubbens tilskudd til medlemmer som deltar i eksterne turneringer: 

• Deltakere i lag-NM i regi av NGF: 

Klubben vil dekke følgende: 

Hotell med frokost, kilometergodtgjørelse Kr 3,00, greenfee, startkontingent og et 
døgnbeløp på kr 600 som skal dekke kost og øvrige utgifter. 



• Deltakere i lagserie og lag NM i regi av seniorgolf: 

Klubben dekker startkontingent og greenfee. 

• Deltakere i Østlandstour: 

Klubben dekker startkontingent og greenfee. 

Vedtak: Styret vedtok ovennevnte regler for deltakelse i eksterne turneringer 

Sak 21/22: 

Gjennomgang av tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen Players 1st. 

Styret gjennomgikk innspillene til baneutbedringer slik de framkom i spørreundersøkelsen, 
samt egne forslag til utbedringer gitt av «Torsdagsdamene»: 

På bakgrunn av nevnte innspill, vedtok styret følgende prioritering av baneutbedringer for 
2023: 

Vedtak:  

1. Utbedring av hull 2 
2. Planere tee- steder 
3. Rydde rough – pluss etablere flere drop-soner på banen 
4. Utbedre fairway på hull 12, v/starten av fairway – midt i banen der er høyt, tungt 

grass. 
5. Søppeldunker på alle tee-steder 
6. Nye benker til utslag 43 
7. Bedre toalettforholdene på banen 
8. Fylle «krater» på hull 8 (venstre side nedenfor klokk) og hull 9 (rundt furuene) 

Sak 22/22: 

Fastsetting av dato for årsmøte i Kragerø Golfklubb for 2022: 

Styret vedtok at årsmøtet berammes til 24. mars 2023. Årsmøtet vil fysisk være på Kragerø 
Resort, samtidig som man kan delta på teams.  

Sak 24/22: 

Eventuelt: 

GGG/ESAG – Randi la fram en oversikt over aktivitetene til Golf Grønn Glede/Et Slag av 
Gangen. Oversikten legges ved protokollen. 

Referent Randi Skauen 


