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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 

Tennisklubb 

 

 

Møtenummer: 7/21 

Dato: 17.11.2021   

Kl.: 18:00-20:00    

Sted: KTK, Klubbhuset 

 
 

 

  

 

Til stede: Øistein A. Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn, Christine Hoyer-Sørensen, Svein 

Jonassen, Gunnar Sannæs, Linn Thorsdal, Gerard van Ditshuizen, Camilla Hannaas (referent) 

 

Ikke til stede: Odd Nordmo 

 

Saksliste 

 

47/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Godkjent 

 

48/21 Orienteringssaker 

- Kursplan 2022 

o Arbeidet er i gang med dette. Beholder samme oppsett som i år, med noen få 

justeringer. Bl. a et par ekstra timer tilgjengelig for booking i prime-time. 

Prisene på kursene beholdes også for våren med noe opprunding. Vurdere en 

prisøkning f.o.m høsten 2022, pga. økte driftskostnader. 

- Anleggsutvidelse 

o Saksbehandler i kommunen er ferdig med å skrive saken og skal nå på intern 

høring. Deretter opp i By- og stedsutviklingsutvalget (BSU) over nyttår. 

Detaljreguleringsplanen litt forsinket til BSU pga. andre ting enn KTK sitt 

prosjekt. 

o Øistein og Charlotte deltok på styremøtet til KIF for å presentere prosjektet og 

for å skape god dialog og evt. muligheter for samarbeid.  

o Plansjer er bestilt og henges opp på anlegget om ca. en uke, med skisser for 

anlegget som det foreligger nå. 

 

49/21 Regnskap/prognose 

Resultatregnskap for perioden januar-oktober 2021 vedlagt innkallingen, og ingen videre 

kommentarer. Prognose for året ble presentert med kommentarer på større nettoavvik fra 

budsjett: 

- Kontingenter/baneleie kr 50.000 høyere enn budsjett 

- Kursavgifter/turneringsinntekter mv. kr 150.000 lavere enn budsjett, hovedsakelig 

pga. lavere aktivitet i perioder 

- Personalkostnad kr 200.000 høyere enn budsjett. Hovedsakelig pga. ekstra lønn til 

Jens juni-desember 

- Avdrag anleggslån kr 225.000 pga. legger ikke opp til ekstra avdrag i år pga. andre 

avvik mot budsjett 

- Annen driftskostnad kr 75.000 høyere enn budsjettert. Hovedsakelig pga. dyrere strøm 

og innkjøp av diverse utstyr til baner 
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Pga. den høye strømprisen vil klubben fremover styre bruken av varmeanlegget i hallene for å 

redusere strømbruk. Strømutgiften på sommeren har ligget på ca. kr. 3-4.000/mnd., mens i 

januar-februar i år på ca. 45.000/mnd. 

 

50/21 Priser 2022 

Forslag til prismodell ble presentert og godkjent. Medlemskontingent ble vedtatt på årsmøtet, 

mens Fritt-spill avtale (FSA) økes med kr. 500 for senior og noe mindre for junior. Baneleie 

økes med noen kroner. 

 

Det besluttes å fjerne pristillegget for medlem uten FSA som spiller i time booket av medlem 

med FSA. Regelen virker til å være for komplisert for en del medlemmer å følge, og er ikke 

enkel å håndheve/administrere. Tap av inntekt på dette hentes inn med økt pris på FSA 

medlemskap.  

 

51/21 Eventuelt 

- Vaktmester trolig på plass, Øistein jobber med en timebasert avtale. 

- Øistein, Christian og Svein har hatt møte med en tøyleverandør på klubbtøy. De 

holder til i Kristiansand, har nettbutikk og butikk i Sørlandsparken. De tilbyr god 

rabatt på klubbpakke og KTK vil slippe administrasjon. Ønsker å la noen medlemmer 

teste utvalget for både damer/jenter og herrer/gutter. 

- Noen av juniorguttene U13-U16 spiller nå en del turneringer med fine resultater, det er 

svært gledelig! Spesielt Jørgen, William, Tobias og Alexander reiser nå en del og 

representerer KTK på en svært god måte. Bl. a. skal Tobias, William og Jørgen spille 

Mastersturnering i Stavanger i helgen og Jørgen skal også spille Tennis Europe U14 i 

Stavanger neste uke med flere internasjonale deltakere. Spennende! 

- Vi ønsker å undersøke muligheten for å tilby tennis som toppidrett ved Idrettslinja på 

KKG. Dette kan være aktuelt for noen av våre juniorspillere også. 

- Meget god påmelding til julebordet for voksne den 11. desember 

- Neste styremøte blir etter nyttår 

 

 
 
 
 


