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Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 11. marts. 2019 

 
Deltagere: Inger Sørensen, Lars Nielsen, Per Plejdrup, Per Lauesen, Jørgen Elkjær-Nielsen , Martin 

Riemenschneider og Flemming Adamsen. 

Fraværende: Peder Carlo Babis og Hans Jørgen Ovesen. 

Pkt. 1 – Nyt fra kontoret, henvendelser mm. 

Der er tilmeldt 58 til arrangementet vedr. de nye golfregler 

Der er tilmeldt 55 til Sander ’s foredrag om golfsving og golfudstyr. 

Første udkast til en folder om Kalø golf er færdig. Folderen retter sig primært til nye medlemmer, med 

information om og svar på nogle af de spørgsmål nye medllemmer vil have når man starter i en golfklub. 

Hvis du vil se folderen så henvend dig til kontoret. Har du kommentarer eller ideer  til folderen så send 

bestyrelsen en mail 

Herudover laves  en folder,  der i detaljer beskriver forløbet for nye prøvemedlemmer.  Dette for at sikre at 

man som nyt medlem ikke føler sig ladt i stikken. Folderen er tænkt som en støtte til det store arbejde 

begynderudvalget gør. 

Der er ansat 2 nye til cafeteriet. Begge vil blive præsenteret på generalforsamlingen. 

Der har været en gennemgang af mange scorekort med henblik på,  at afklare hvilke index de enkelte huller 

skal have. Gennemgangen viste at der er behov for,  at der sker en del ændringer – disse vil fremgå af 

scorekortene pr. 1 april 2019 

Vi har fået lov til at sætte et skilt op ved indkørslen fra landevejen. Dette så vi bedre kan reklamere for 

golfklubben. Skiltet forventes at komme op inden 1. april. 

 Henning Møller har henvendt sig vedrørende størrelsen af kontingentet. Bestyrelsen er opmærksom på at 

vores kontingent er i den høje ende.  Som det vil fremgå af det prisblad, der bliver fremlagt på 

generalforsamlingen,  sker der ingen ændring i kontingentet, heller ikke den pristigning som vedtægterne 

giver mulighed for. 

Pkt. 2 – økonomi / kommende generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes den 28. marts i klubhuset kl. 19 og årsregnskabet 2018 med budget 2019 

skal dermed offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 14. marts. 

Det endelige regnskab og især budgettet blev debatteret endnu en gang og derefter godkendt og 

underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer samt klubbens revisor, idet 2 fraværende 

medlemmer havde godkendt det forud for mødet. 

Regnskabet mv. var på et tidligere møde blevet fremlagt for klubbens pengeinstitut Rønde Sparekasse og 

der opnået tilsagn om uændret finansiel bistand for den videre drift i indeværende regnskabsår – 2019. 

Årsregnskabet 2018 

Resultatet for 2018 blev desværre et underskud på 218 t.kr. mod et budgetteret overskud på t.kr. 84.  

Allerede halvårsregnskabet pr. 30. juni 2018 udviste manglende indtjening og denne tendens forværredes 
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yderligere i juli og august, som det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 20. september, som var 

den nyvalgte bestyrelses første møde. 

Årsagen til budgetafvigelsen ligger i væsentlig grad i driften af klubbens cafe. Manglende omsætning især i 

sommermånederne samt alt for lav bruttoavance i første halvår er årsagen til det negative resultat i cafeen. 

Budget 2019 

På denne baggrund og i lyset af et medlemsantal, der pr. 1. januar 2019 udgjorde 628 og pr. 1 januar 2018 

677 – en nedgang der i kontingentkroner beløber sig til ca. t.kr. 240 – samt en oprindelig aftalt lejeforøgelse 

på 50 t. kr. til Par 4 måtte bestyrelsen og den daglige ledelse igangsætte en større besparelsesrunde. 

Efter en god dialog med Par 4 blev lejestigningen taget af bordet og endvidere givet en rabat på t.kr.25. 

Ved en reduceret medarbejderstab i vinterhalvåret samt en betydelig indsats fra vore frivillige opnås 

samlede lønbesparelser på t. kr. 243. 

På indtægtssiden er der forudsat uændret medlemsantal i forhold 1. januar 2019 – altså ikke yderligere 

negativ nettoudvikling i denne helt afgørende faktor for klubbens indtjening og overlevelse. 

Nytegnede sponsorater og velvillig yderligere bistand fra bestående giver en flot fremgang i denne 

indtægtspost. Heri medvirker det nyetablerede Syddjurs Erhvervsnetværk. 

Ejendomsskat 

Klubbens pligt til at betale ejendomsskat til Syddjurs Kommune er en meget væsentlig omkostning og 

dermed belastning for klubbens mulighed med det nuværende medlemsantal at skabe tilstrækkeligt 

overskud til genetablering af egenkapitalen indenfor en overskuelig fremtid. Ejendomsskatten udgør nu 

t.kr. 332 svarende til næsten 50 seniormedlemsskaber. Der er i flere omgange blevet rettet en desværre 

forgæves henvendelse til Syddjurs Kommune om fritagelse for ejendomsskat i lighed med andre 

sportsklubber og herunder f. eks Ebeltoft Golfklub. Afslaget fra kommunen bliver begrundet i en 

principbeslutning, der er formuleret således: 

”Golfklubber vil som hovedregel blive fritaget for ejendomsskat, hvis de er organiseret som forening” 

Det skal forstås således, at når golfanlægget er privatejet, vil der ikke kunne opnås fritagelse.    

Pkt. 3 – Nyt fra udvalgene. 

Nye medlemmer. 

Klubben har et stort behov for tilgang af nye medlemmer. Bestyrelsen vil iværksætte en række tiltag for at 

tiltrække nye medlemmer. 

En af tiltagene er din hjælp. Hvis du finder et nye medlem og personen siger,  at det skyldes din insats, så vil 

du modtage en greenfeebillet som tak for hjælpen. 

Sponsor. 

Der er kommet 2 nye sponsorer til siden sidste referat. 

Der arbejdes videre med at finde nye sponsorer. 

Der er arrangement med erhversklubben d. 29. marts. 
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Matchudvalg. 

Der er åbningsmatch d. 7 april. Tilmeldingen er åben. 

Der er åben for tilmelding til Elite ranglisten. 

Baneudvalg. 

Par 4 har tidligere bevilget et stort beløb til renovering af vejen op til klubhuset. Baneudvalget vil sammen 

med Par 4 afklare hvilket projekt der vil kunne gennemføres. 

I lighed med tidligere år vil der blive afholdt en arbejdsdag i løbet af foråret. Dagen meldes ud inden længe. 

Der er en del opgaver, som kan udføres af den frivillige gruppe. Det konkrete arbejde og tidspunkterne for 

udførelsen planlægges sammen med Freddy Larsen. 

Brænde. Der ligger en del brænde rundt på areale.  Dette vil blive tilbudt medlemmerne – mod betaling – 

og selvafhentning. Der vil komme et selvstændigt opslag om dette inden længe. 

Pkt. 4 – Medlemsstatus. 

Pr. 11 marts  er antallet af medlemmer 629. 

 

 

 

 

 

 

 


