
 
Referat fra KGC bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2020               

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

Ovesen og Martin Riemenschneider samt suppleant Lene Schaal  
Fraværende: Per Lauesen og Thomas Koppel 
 
 
1. Nyt fra formanden og kontoret 
 
Medlemsopgørelse: 
Det samlede medlemsantal er 657 pr. 22. januar 2020. Den positive udvikling er således fortsat, idet 

antallet var 648 ved seneste opgørelse pr. 11. december 2019. 

Der er endvidere allerede på nuværende tidspunkt tilmeldt 16 prøvemedlemmer, der starter op i år. 

 
Medlemstilbud: 
Bestyrelsen har vedtaget, at alle fuldtidsmedlemmer kan invitere op til 3 greenfee-spillere med til 
en særlig fordelagtig pris på kr. 150,- pr. person. Det er et krav, at medlemmet selv deltager i 
runden sammen med gæsterne. Ordningen gælder IKKE for flex-spillere. 
 
2. Økonomi 
 
Resultat: 
Regnskabet for 2019 er endnu ikke endeligt opgjort. 
Specielt kan nævnes, at cafedriften forventes at give overskud. 
Mere herom efter næste bestyrelsesmøde. 
Der er dog ingen tvivl om, at bestyrelsen fortsat har et stramt budget for 2020, hvilket skyldes 
nedslidt materiel, herom mere nedenfor. 

  
3. Udvalgene 
  
Fondsudvalg:  
Fondsudvalget har modtaget materiale fra Fundraiseren Else Andersen, og arbejdet med at 
udarbejde konkrete ansøgninger går nu i gang. 
  
Bane- klubhusudvalg:  
 
Greenkeeper: 
Thomas Gunderson er udnævnt som ny chef for greenkeeper. Som følge af det milde vejr har 
Thomas allerede været ude og klippe greens første gang i år. Foruden Thomas, Birgitte samt Finne 
søges der efter personale til banen. Derudover håber vi på meget stor hjælp fra frivillige i den 
kommende sæson for at gøre banen så flot og indbydende som mulig for medlemmer og gæster 
med den begrænsede aflønnede bemanding, som budgettet kræver. 
  
Vejadgang:   
De stadig aktive på golfbanen har bemærket, at vejprojektet med udbedring af adgangsvejen til 
klubhuset er i fuld gang. Der er nu drænet langs vejen, og snart er den færdige belægning også på 
plads. 
  
 



Pumper:   
Det evigt tilbagevendende problem omkring slidte pumper er nu kritisk. Der skal i den kommende 
sæson ske udskiftning af pumpeanlægget, så der arbejdes med at finde en løsning.  
 
Græsklippere: 
Der er indhentet tilbud på nye græsklippere. Det nuværende materiel er nedslidt i en sådan grad, at 
det har været nødvendigt at beslutte at anskaffe nyt. 
Som nævnt under økonomi er det en meget stor post i klubbens budget for 2020, så vi håber på al 
mulig støtte fra klubbens medlemmer, frivillige og sponsorer – yderligere redegørelse kommer på 
kommende generalforsamling. 
  
Cafe- og Event-udvalg:      
 
Kristina: 
Vi kan glæde vores mange medlemmer med, at Kristina i den nye sæson fortsætter som ansvarlig 
for cafeen. Der søges en medhjælper til Kristina, idet der allerede er booket rigtig mange 
arrangementer i den kommende sæson, så der bliver travlt.  
Det kan ikke undgå at berøre vores medlemmer engang imellem, men så husk på, at det er med til 
at sikre klubbens økonomiske grundlag. Den frivillige hjælp i cafeen er også vigtig i forhold til at 
sikre en fornuftig drift af cafeen.  
 
Rejseaften: 
Den 23. januar holdt vi ”Rejseaften” i klubhuset, hvor Kristina serverede Tapas og rejseleder fra 
MyPlanet Arne Naamansen viste film og fotos og fortalte om sine spændende rejser på tværs af 
Canada. Det var en spændende aften med ca. 60 deltagere. 
Vi håber, at samarbejdet med rejsebureauet MyPlanet vil blive en fast tilbagevendende begivenhed 
med rejseforedrag 2 gange om året. 
  
Tapas: 
Kristina genoptager succesen med Tapas ud af huset, som hver anden fredag skiftes ud med andre 
lækre retter. Så hold øje med hjemmesiden og facebook samt mails. 
 
Fremtidige tilbud: 
Der vil blive gennemført et par ekstra offentlige aftenarrangementer, inden golfsæsonen går rigtigt i 
gang igen. Medlemmer bliver underret pr. mail og øvrige kan følge vores arrangementer på 
Facebook, så husk at ”dele” så vi får bredt budskabet ud til rigtig mange. 
 
Matchudvalg:      
 
Matchkalender: 
Matchkalender for den kommende sæson 2020 er som nævnt fastlagt.  
Allerede nu er der planlagt ”Åbent Hus” arrangementer den 26. april 2020 og derefter hver den 1. 
søndag i hver måned frem til september. 
Af andre fastlagte arrangementer kan nævnes: 
………………………… 
 
Matchkalenderen vil blive lagt ind under ”Medlemsinformation” på klubbens hjemmeside i 
begyndelse af det nye år. 

 
    
 



4. Frivillige 
 

Arbejdsdag: 
Freddy, Martin og Thomas er i fuld  gang med at planlægge arbejdet for den kommende frivillige 
arbejdsdag. Det afvikles lørdag den 18. april kl. 0900, så sæt allerede nu kryds i din kalender, 
såfremt du ønsker at være med. Vi håber naturligvis, at så mange som muligt vil deltage. 
Bemærk:  Alle frivillige inviteres til Frivilligmatch, som afholdes den 12. september. 
  
 
5. Dato for næste bestyrelsesmøde og Generalforsamling 

 
Næste møde afholdes onsdag den 19. februar kl. 9:00  (Bestyrelsesseminar) efterfulgt af 
bestyrelsesmøde. 
Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 19:00 i klubhuset. 
 
PS:   Til den kommende generalforsamling er der bestyrelsesposter og suppleantposter, der skal 

besættes. Der skal minimum vælges 2 nye medlemmer på posterne, så har du et godt emne, 
eller har du selv lyst til at yde en indsats, så er du meget velkommen med forslag. 


