
 
Referat fra KGC´s bestyrelsesmøde onsdag den 19. februar 2020               

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

Martin Riemenschneider samt suppleant Lene Schaal  
Fraværende: Lars Nielsen og Per Lauesen 

 
1. Nyt fra formanden og kontoret 
 
Det grønne råd: 
Inger har fået en henvendelse fra Det grønne råd i Syddjurs Kommune der netop har frigivet midler 
til en naturpulje som vi kan søge. Martin kontakter vedkommende for at hører mere omkring 
mulighederne. 

 
2. Økonomi 
 
Resultat: 
Udkast til årsregnskabet for 2019 blev gennemgået af Per Plejdrup. Regnskabet er for øjeblikket ved 
at blive gennemgået af klubbens revisor Flemming Adamsen.  
Årsregnskabet 2019 med budget 2020 vil blive fremlagt på klubbens hjemmeside umiddelbart efter 
næste bestyrelsesmøde. 

  
3. Udvalgene 
  
Fondsudvalg:  
Arbejdet med fondsansøgninger er i fuld gang. 
   
Bane- klubhusudvalg:  
 
Gennemgang af baner: 
Baneudvalget er ved at gennemgå samtlige 18 huller, og der er fastlagt en plan for de ændringer, 
der ønskes gennemført både nu og på lang sigt. Ændringer og mindre omlægninger af fairways får 
som resultat, at der kan spares klipning på større arealer til gavn for klubbens økonomi. Derudover 
er der planer om nedlægning af nogle bunkers, som baneudvalget finder fejlplaceret. 
 
Vejadgang:   
Vejprojektet med udbedring af adgangsvejen til klubhuset er nu gennemført til glæde for alle 
trafikanter til klubhuset. På den kommende arbejdsdag vil der blive plantet træer langs vejen. 
  
  
Cafe- og Event-udvalg:      
 
Økonomi: 
Vi kan glæde vores mange medlemmer med at cafeen i 2019 har givet overskud.  
 
Foredrag og ølsmagning: 
Den 5. marts kl. 17:30 er der seriøs/humoristisk foredrag om klimakrise ved Ib Ulstrup og 
efterfølgende mad og ølsmagning. Der er rift om pladserne, så skynd jer at tilmelde Jer. 
  
 
 



Tapas: 
Kristina fortsætter succesen med Tapas – eventuelt dagens ret - ud af huset hver fredag. 
  
 
4. Frivillige 

 
Opfordring: 
Igen i år bliver der brug for en masse frivillige til forskelligartede opgaver. Blot få timers arbejde er 
en stor hjælp for klubben – og så har vi det hyggeligt med godt kammeratskab. 
Tilmeld dig som frivillig til Freddy på melovi321@gmail.com . 
Bemærk:  Alle frivillige inviteres til Frivilligmatch, som afholdes den 12. august. 
 
 
Arbejdsdag: 
Freddy og Martin 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. 
 
 
5. Dato for næste bestyrelsesmøde og Generalforsamling 

 
Næste møde afholdes mandag den 9. marts kl. 16:30 i klubhuset. 
 
PS:   Til den kommende generalforsamling ( torsdag den 26. marts kl. 19:00 i klubhuset ) 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. 
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