
Referat fra bestyrelsesmødet i Kalø golf d. 13 maj 2019 
 
  
Deltagere: Inger Sørensen, Per Plejdrup, Per Lauesen, Jørgen Elkjær-Nielsen , og 
  Martin Riemenschneider 
 Samt suppleant Lene Schaal 
Fraværende:      Peder Carlo Babis, Lars Nielsen, Hans Jørgen Ovesen og Thomas Koppel 
 
 
 
 
Dagsorden:  
  

1. Nyt fra Formanden 

Inger har være til møde i DGU samme med andre nye formænd. På mødet kom der en del 

forslag, som her er refereret. Bestyrelsen vil efterfølgende beslutte, hvilke af nedennævnte 

ideer, der skal iværksættes: 

 Øget markedsføring øger chancen for nye spillere. Dette har flere klubber erfaring 

med  

 Golf for folk med diabetes– har været forsøgt med succes i andre klubber 

 Ældresagen – herunder at få øget markedsføringen. Dette vil Ældresagen gøre gratis 

 Aktivitetstilskud – DGU vil gerne hjælpe til med dette  

 Toilet på banen – en del klubber har skaffet penge til det ved hjælp af 

”støttemøder” 

Jørgen Buchøj fra Golfbladet var på besøg, samme dag vi havde den store arbejdsdag. Han 

spillede en runde på banen sammen med Max. Der vil komme et indlæg i golfbladet, glæd 

jer til det. 

 

2. Nyt fra kontoret 

 Der har været afholdt arbejdsdag – ca 40 arbejdsivrige medlemmer mødte op. Der 

blev ydet en meget stor indsats, og der blev nået meget. Stor tak til alle.  

 Der manglede en ting på arbejdsdagen – rejsning af pælene med stærekasser. Dette 

blev ordnet da eliten holdt arbejdsdag. Stor tak til dem også 

 Vi har en del mælkebøtter på banen. Til orientering er der nu sprøjtet. 

 En del af affaldsspandene rundt ved hullerne vil blive skiftet i nærmeste fremtid. 

 Der er stor travlhed i cafeen, som mange sikkert har bemærket – der er herudover 

gang i reservationerne til de kommende år. Det er vigtigt for økonomien i cafeen. 

Der er mange frivillige, der hjælper til i cafeen, en stor tak til dem. Det er med til, at  

få økonomien til at løbe rundt i cafeen. 



 Der vil blive opsat bannere på baghuset: 

1. dels for de sponsorer der er interesseret 

2. dels også bannere med div. tilbud. Nogle af de samme bannere vil komme 

op på standeren ved vejen 

 På par 3 banen er der mulighed for at hente yderligere indtægter. En af ideerne er 

at lave et tilbud, hvor man for en fast pris får adgang til et arrangement på Par 3 

banen incl. spisning efterfølgende. Eneste forudsætning er at man er min. 10 

personer.  

3. Økonomi   

 Den positive udvikling i klubbens indtjening fortsætter i april.  

1. Især salg af greenfee er væsentligt forøget og androg kr. 86.000 i april 

måned mod kun kr. 46.000 i april 2018. 

2. Der er ligeledes positive tendenser i andre indtægtsposter, og cafeen har 

realiseret en bruttoavance, der svarer til budget. 

3. Klubbens driftsomkostninger herunder lønninger er samlet set på det 

budgetterede niveau. 

 Efter at bestyrelsen er blevet gjort opmærksom herpå, er der igangsat en 

undersøgelse af, om klubben har mulighed for at opnå status som almenvelgørende 

forening. 

1. Herved vil kontante gavebeløb til klubben blive skattemæssigt 

fradragsberettigede for gavegiver.  

2. En yderligere positiv følge er, at klubben vil kunne opnå et statsligt tilskud 

beregnet på grundlag af klubbens ikke fradragsberettigede købsmoms. 

3. For at blive godkendt som almenvelgørende er det et krav, at mere end 100 

gavegivere yder et beløb på mindst kr. 200 hver. Det kan være beløb til et 

særligt formål i klubbens regi, og gavegivere kan være personer eller 

virksomheder, og der er ikke krav om klubmedlemskab.  

 

4. Udvalgene 

 Baneudvalg. 

1. Der indhentes tilbud på dræning af vejen. Projektet vil blive afhandlet med 

PAR 4, som så også vil betale for projektet. Efterfølgende vil det videre 

arbejde med vejen blive aftalt med PAR4. 

2. Der vil inden længe komme materiale, så hullerne i vejen kan blive fyldt ud 

 

 Matchudvalg 

1. Der er en match d. 26/5 – sponsor Green2green. 

2. Der er sponsormatch d. 31/5 



 

 

 Begynderudvalg. 

1. Der har været afholdt golfensdag og åbent hus med gratis golf – ialt har der 

været ca. 50 personer til de 2 arrangementer. Der er åbent hus igen d. 26/5. 

Så sig bare til din nabo at der er et godt tilbud. 

2. Det er resulteret i en del nye begyndere, så nu er vi oppe på 42, hvilket er 

noget mere end sidste år på samme tid. 

 Sponsorudvalg. 

1. Der er fortsat godt gang i sponsorarbejdet – på nuværende tidspunkt er vi et 

stykke over det budget, der blev fremlagt på generalforsanlingen. En stor 

tak til alle sponsorer. 

2. Der er gang i salget af reklamer, som vises på fjernsynsskærmen i cafeen – 

prisen er kr. 2.400 plus moms pr. år, så kender du nogen der vil have en 

reklame kørende, så henvis dem til Martin 

 

5. Eventuelt  

 BILLIG uge. Som noget nyt indfører vi en billig uge i år. Det bliver i uge 29, hvor 

greenfee sættes til kr. 50, og hvor cafeen også vil komme med  nogle gode tilbud. 

Der er andre klubber, der har erfaring med dette, og det med meget stor succes. 

Der vil blive gjort en del reklame for dette bla. i golfbladet. 

 Vi drøftede muligheden for en by match. En match, hvor en eller flere står for at 

arrangere en match på Par 3 banen for et antal fra en by f.eks. Hornslet. Hvis nogen 

er interesseret i at stå for sådan en match, så tag fat i bestyrelsen, så vi sammen 

kan drøfte planerne for en sådan turnering. 

 Antal medlemmer er pr 30/4 – 649 plus de 42 prøvemedlemmer. 

 Husk – hvis du har ideer eller andet du gerne vil sige - så skriv til bestyrelsen. Det 

kan være med til at videreudvikle, det der er gang i. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


