
 Nyt fra KGCs bestyrelse:          November 2018 
  

 

1. Ideer, spørgsmål og tiltag fra medlemmer siden sidst  

 

Sponsorudvalget: 

 

Forslag fra Henning Møller : 

”Sponsoraftale” mellem OK og Hammel Golf Klub er vedhæftet ……..  

I forgårs var vi et smut i Herning og kom i den forbindelse forbi Søhøjlandets Golf Klub. 

De havde store skilte ud mod vejen hvorpå de reklamerede for medlemskab for resten af året og 

første kvartal af 2019 til kr. 2.000,- kr. 

Måske KGC kunne gøre noget tilsvarende. 

 

En aftale med OK har tidligere været forsøgt af KGC uden den store succes, men Sponsorudvalget 

undersøger muligheden igen. 

Sponsoraftaler er en vigtig post i KGC, og der arbejdes ihærdigt i udvalget med dette emne – se 

nærmere nedenfor under pkt. 3. 

  

 

2. Nyt fra kontoret  

 

Medlemsopgørelse: 

 

En aktuel opgørelse af antal af medlemmer i KGC viser, at der pr. 1. jan. 2019 vil være et estimeret 

antal på 671 alle grupper medregnet. Den 1. jan. 2018 var det tilsvarende antal medlemmer 692, 

så den maksimale afgang af medlemmer i løbet af 2018 er på 21.  

Det skal dog samtidigt hermed pointeres, at KGC aktuelt er i dialog med flere nybegyndere og 

andre golfspillere, som forventes indmeldt i KGC inden Nytår. 

Med en tilsvarende medlemsnedgang på ca. 56 i 2017 giver det naturligvis bestyrelsen nogle 

økonomiske udfordringer, som vi er i fuld gang med at tage hånd om.  

Der er i alle golfklubber en klar tendens til faldende medlemstal, nogle klubber endog kraftigt 

faldende medlemstal. Har man lyst til at studere dette nærmere kan tallene findes på DGUs 

hjemmeside. 

  

XL-samarbejde: 

 

Norddjurs Golfklub, som hidtil har været en af klubberne i XL-samarbejdet, har opsagt aftalen. 

Medlemmer kan dog stadig spille på banen til og med 31. december 2018, hvorefter aftalen i XL-

samarbejdet ophører. 

Til gengæld kan vi allerede nu informere om, at Aarhus Aadal Golf Club er kommet med i XL Golf 

fra den 1. januar 2019 hvor endvidere golfklubberne Hammel, Ikast Tullamore, Randers, Tange Sø, 

Viborg og naturligvis Kalø er med i aftalen. 



For et tillæg til dit normale kontingent som fuldtidsmedlem af din golfklub på kr. 900,00, kan du 

være med i XL-Golf og således i hele kalenderåret frit spille på ovennævnte golfbaner  – i alt 144 

huller.  

 

  
3. Orientering fra udvalgene 

Sponsor-/reklame udvalg:  Martin Riemenscheider, Peder Carlo Babis,  Jørgen Elkjær-

Nielsen og Sander Nielsen. 

Sponsorudvalget   

  

Siden sidste bestyrelsesreferat er der kommet 3 nye sponsorer, og der er indgået aftaler med en 

del af de sponsorerer hvor aftalerne udløber ultimo 2018. 

På den nye puttinggreen er der på nuværende tidspunkt indgået aftaler med sponsorer på 7 af 

hullerne.  

Der afholdes sponsormøde ultimo november. Mødet afholdes hos en af sponsorerne.  

Indbydelsen er på vej ud til den enkelte sponsor 

Profilering/markedsføring  af sponsorerne 

Sponsorgruppen har en del gode ideer til hvordan profileringen/markedsføringen  af sponsorerne 

kan øges i klubben. 

Ideerne vil blive fremlagt på sponsormødet i november, og de vil ligeledes blive indarbejdet som 

tilvalg i sponsorpakkerne. 

Et par af ideerne kan umiddelbart iværksættes, dette vil dog kun ske efter aftale med den enkelte 

sponsor 

Nye sponsorer: 

Der er behov for flere sponsorer til klubben. En af måderne er bl.a. at få flere involveret i 

sponsorarbejdet. Personer, der har et stort netværk og har lysten til at bidrage til arbejdet. 

Udvalget har nogle konkrete ideer til, hvem det vil være relevant at inddrage. Det er Babis og 

Jørgens ansvar at tage kontakt til de personer, der på nuværende tidspunkt er tænkt på . 

Gruppen er modtagelige for alle gode ideer, så kom bare med dem. Send dem til Jørgen Elkjær-

Nielsen – jelkjae2@yahoo.dk. Du får selvfølgelig svar på det du sender. 

 

 

Drone: 

 

Den 13. oktober havde vi – efter flere forsøg med mindre godt vejr - besøg af Jens Kahr Ovesen, 

som har certifikat til at flyve med drone. Han foretog overflyvning af samtlige 18 huller på den 



store bane, og resultatet blev en film af hvert hul fra tee-sted til green. Vi arbejder nu med at 

redigere filmene og håber senere på året at kunne lægge dem ind på hjemmesiden. 

Endvidere blev der en del film- og fotomateriale, som vil kunne anvendes af de forskellige udvalg 

fremover til fremstilling af reklamefilm og brochurer til gavn for klubben. 

 

 

Bane- klubhusudvalg:       Per Lauesen, Max Brüner, Martin Riemenschneider, 

Sander Nielsen  og Allan Johnsen. 

 

Martin Bo og Gry er nu færdig uddannet som greenkeepere og har nu haft sidste arbejdsdag i KGC, 

og vi ønsker dem held og lykke fremover i nye jobs. 

 

Baneanlægget vil blive gennemgået af baneudvalget. Hvor der skal ske udbedringer af banen vil 

der blive taget fotos, og udbedringer vil blive foretaget af Max og de frivillige. 

 

Der bliver i øjeblikket kigget på vores maskinpark, der er flere af maskinerne som er slidte og der 

bliver kigget på mulighederne for udskiftning. 

  

 

Cafe- og Event-udvalg Inger Sørensen, Hans Jørgen Ovesen, Maria Petersen og 

Martin Riemenschneider  

 

Cafeen er nu lukket for vinterperioden. Dog er der stadig mulighed for større arrangementer ved 

henvendelse til Martin på tlf. 2960 1049 eller på mail kontor@kaloegolf.dk  

 

Slag-Spille-dag 

 

Onsdag den 24. okt. 2018 blev der afholdt ”Slag-Spille-dag” , hvor alle  klubbens medlemmer blev 

inviteret til ”Spil-dag” i klubhuset. Arrangementet gik ud på, at alle skulle medbringe en eller 

anden form for spil, såsom kortspil, Partners, Trivial Persuit, terninger, dart hvad man nu kan finde 

på.  

Der skete desværre en misforståelse med en tilmeldingsliste, der blev overset, så derfor gik et par 

stykker formodentligt forgæves.  

Det blev dog til et enkelt hold, der spillede 6-mands Partners og havde en hyggelig og sjov dag. 

Restauranten har nu lukket for daglig åbningstid i vintersæsonen, og der kan derfor ikke længere 

serveres frokost. 

Alligevel opfordrer Cafe- og Eventudvalget alle til at komme og deltage i spil kl. 13:00 hver onsdag. 



Hvis det bliver en succes med tilstrækkeligt mange deltagere vil vi overveje at holde cafeen åben 

nogle timer om onsdagen. 

  

 Julefrokost 

 

KGC afholder julefrokost den 1. december, hvor dørene åbnes kl. 16:30. Vi starter med banko med 

en masse gode præmier fra vores sponsorer, hvorefter vi går ombord i Marias lækre buffet. 

Der vil være hyggelig musik under middagen og bagefter er der mulighed for en svingom, idet 

Søren Krause igen leverer den levende musik.               Pris incl. Banko er kr. 295,- pr. person.  

Tilmelding til kontor@kaloegolf.dk eller direkte til Maria på tlf.  8646 2000 . 

  

 

Sports udvalg:   Lars Nielsen, Hans Jørgen Ovesen  og Sander Nielsen 

Eliten:    

Junior: Suppleres med Gert Pedersen, Martin Skaarup 

Begynder: Suppleres med Jan Lykke, Sander Nielsen og Roy 

Hjelmeborn 

Bambino:  Suppleres med Jacob Udengaard og Martin Skaarup. 

 

Match udvalg:  Lars Nielsen, Poul Erik Krog Andersen, Peter Grünbaum, 

Peter Frentz og Jacob Udengaard  

 

Afslutningsmatch 

 

Den afsluttende klubmatch blev afholdt den 20. oktober 2018. Det blev en fantastisk hyggelig dag 

med spil i højt solskin for de 81 deltagere, hvilket var rekorddeltagelse i en klubmatch i år. 

Jan og Martin havde leveret flotte præmier til de mange vindere. Heraf skal specielt nævnes, at 

Sander klarede de 18 huller med 3 under par og dermed er i handicap 0.  

Endelig skal nævnes, at Østjysk Frugtfirma sponsorerede frugt til dagens turnering. Tak til de 

frivillige i køkken og turneringsledelse, som var med til at muliggøre et godt arrangement. 

 

Klappematch 

 

”Klappematchen” blev afholdt den 4. november. Alle medlemmer, der i sæsonens tidligere 

klubmatcher har fået udtrukket en ”klappepræmie” deltager hver sammen med en indbudt gæst. 

Der var ca. 35 deltagere til morgenbuffet, Greensome Stableford golfspil og endelig Mathildes 

gryderet til sidst i klubhuset. 

  

 



Frivillig aktivitets udvalg:  Freddy Larsen er frivillig kontaktperson. 

  

Forretningsudvalg: Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Plejdrup og Martin Riemenschneider 

  

Formanden og Forretningsudvalget vil afholde møde med ejerne af golfanlægget-  Par4 Aps –  i 

løbet af november måned. 

. 

4.  Eventuelt  

 

Projekt ”Møllerens Hus”: 

Grunden med ”Møllerens Hus” er nu solgt til et pensionsselskab, og man er i fuld gang med at 

udarbejde projekt og kontrakter, så arbejdet kan forventes påbegyndt i overskuelig fremtid. 

  

 

5.  Næste møde  

Afholdes onsdag den 28. november kl. 17:30  i klubhuset. 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer og manager kan træffes på : 

  

Initialer Navn  Telefon Mail/hjemmeside  

(IS) Inger Sørensen 3053 3163 ingerl.s@mail.tele.dk  

(PCB) Peder Carlo Babis 5121 6821 babis@pc.dk  

(LN) Lars Nielsen  3078 4946 LNI@CP.dk   

(PP) Per Plejdrup  2616 6511 pp@realvision.dk  

(JEN) Jørgen Elkjær-Nielsen 9360 9425 jelkjae2@yahoo.dk  

(PL) Per Lauesen   2250 8265 pln@arkil.dk  

(HJO) Hans Jørgen Ovesen 4018 5977 hjo49@icloud.com  

(MR) Martin Riemenschneider 2960 1049 mr@kaloegolf.dk  

 KGC kontor  8637 3605 www.kaloegolf.dk  

 

  

 

  


