
Referat fra KGC´s bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2020               
 

Deltagere: Inger Sørensen, Per Plejdrup, Jørgen Elkjær-Nielsen, Lene Schaal, Lars Nielsen, 
Hans Jørgen Ovesen og Martin Riemenschneider.  

Fraværende: Per Lauesen   
 
 

1. Nyt fra formanden og kontoret 
 
Medlemsstatistik. 
Der var pr. 1. januar 2020 i alt 653 medlemmer – alle medregnet. Det er pr. 11. maj steget til 680 
medlemmer og pr. 9. juni til 698 medlemmer. Derudover er antal tilmeldte prøvemedlemmer i 
seneste periode steget fra 30 til 47. Herudover er der tilmeldt 15 bambino, som er holdt udenfor 
den ovennævnte statistik. Alt i alt positiv fremgang for klubben. 
  
Generalforsamling. 
Den udsatte generalforsamling forventes gennemført i sidste halvdel af august. Vi mangler en til 
bestyrelsesarbejde som har lyst til at arbejde med junior og elite, altså en der vil være aktiv i 
klubbens sportsudvalg. Har du lyst er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. 

 
Parkeringsplads. 
Der er ofte fyldt godt op på parkeringspladsen, og der parkeres ikke altid mest hensigtsmæssigt.  
Der vil derfor i nærmeste fremtid forsøgsvis blive afmærket ”parkeringsbåse” ved opsætning af  
”P” -skilt på træhegnet. Det er så vort håb, at bilister vil respektere de angivne pladser, selvom der 
så bliver mindre udstigningsplads end man ellers er vant til. Det skulle gerne sikre, at der er plads til 
flere biler på arealet. 
 
Autocamper. 
Der vil på nederste del af parkeringspladsen blive etableret 4 pladser til autocampere med 
mulighed for tilslutning til el-stander. Derved bliver der mulighed for at tilbyde golfophold for 
campister med autocamper. 
 
Donation til klubben. 
Edith Eskildsen har været så venlig at donere 10 malerier med golfmotiver udført af hende selv. Det 
er hendes ønske, at salget af malerierne skal gå til en middag til alle de frivillige. Malerierne vil blive 
hængt op i cafeen med oplysning om pris. Hvis der skulle blive rift om et eller flere af malerierne er 
man meget velkommen med et overbud !! 
Jeg er sikker på jeg gerne må sende en stor tak til Edith fra de frivillige. 

 

2. Økonomi 
 
Som omtalt i tidligere referat var klubbens nettoresultat indtil 30. april på højde med budgettet for 
2020. Dette er ikke længere tilfældet, idet nedlukningen for alvor satte sit præg på cafeens 
omsætning i maj måned. 
På baggrund af forudbestilte selskaber og andre arrangementer samt almindelig daglig drift var 
omsætningen i maj budgetteret til tkr. 250. Den realiserede omsætning blev kun tkr. 62 og 
resultatet af cafedriften blev dermed tkr. 73 lavere end forventet. 
På den positive side kan nævnes god fremgang i salg af greenfee samt træningstimer. 
Samlet nettoresultat før afskrivninger andrager tkr. 872 for årets første 5 måneder mod 
budgetteret tkr. 947. Samme periode i 2019 udviste tkr. 621. 

 



  
 

3. Udvalgene 
 
Reklameudvalg 
KGC vil snart igen reklamere for klubben – specielt omkring klubbens tilbagevende tilbud i uge 29 -  
mest gennem Facebook og Instagram. Husk at ”dele” vores reklamer, så de kommer ud til flest 
mulige Facebook-brugere.   
   
Fondsudvalg:  
Den 26. maj modtog vi følgende meddelelse fra DIF og DGI’s Foreningspulje : 
 
”Til   Kalø Golf Club  
Endnu engang tak for jeres ansøgning til DIF og DGI’s Foreningspulje.  
Vi kan med glæde informere om, at ansøgningen er godkendt til fuld bevilling.” 
 
Dette betyder, at vi i forbindelse med vores Soldater- og Diabetes projekter har modtaget kr. 
30.000,- fra DIF og DGI’s Foreningspulje, som er øremærket til indkøb af 2 handicap-buggies. 
Der er anmodet om tilbud på indkøb af disse, og vi håber de er klar til præsentation på 
Diabetesdagen den 9. august. 
Vi har naturligvis takket DIF og DGI’s Foreningspulje for det flotte tilskud til en god sag i KGC. 
 
Fra Nordea-fonden har vi tidligere modtaget kr. 30.000,- til ny boldmaskine. Denne er allerede 
indkøbt og vil blive opstillet snarest ved Driving Range. Den kan benyttes af medlemmer ved brug af 
DGU-kort og af greenfee-spillere med VISA-Dankort. 

 
Cafe- og Event-udvalg:      
Cafeen har nu igen åbnet for servering. Der er ansat en ny kok til vores café – nu hvor Kristina er på 
barsel. Han hedder Andreas Snedker og er 25 år gammel, bor i Aarhus og er udlært kok på 
Restaurant Skovbakken i Randers. Tag godt imod ham. 
 Der planlægges foreløbigt med at holde åbent mandag kl. 11 – 14, tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 11 – 18, lørdag kl. 11 – 17 og søndag kl. 11 – 16.  
  
Matchudvalg 
Lørdag den 20. juni afvikles så årets anden match med Plantorama Egå som sponsor.  
Matchen spilles som en Fourball - Stableford. Man kan tilmelde sig som hold eller individuel. 
Der er løbende start fra hul 1 kl. 08.00, der vil være 10 min. mellem hver starttid. Startlisten 
offentliggøres dagen før matchen. 
Der vil være præmier i alle rækker alt efter hvor mange deltagere vi bliver. 
På 1 tee inden start udleveres scorekort til matchen, efter runden når scorekort er udfyldt korrekt, 
afleveres det i en kasse som er opstillet ved klubhuset, når man har afleveret scorekortet kan man 
tage hjem. 
Der vil efter runden ikke være præmieoverrækkelse, alle vil 2-3 dage efter matchen modtage 
resultatlisten pr. mail alternativ kan den ses i golfbox. 
Præmierne til vinderne kan efterfølgende afhentes hos Plantorama i Egå   
Der vil være baneforplejning 2 steder, et sted på for-ni og et sted på bag-ni, hvor der vil være 
kaffe/te, kage og frugt på det ene forplejningsdepot og på det andet pølser, brød og kyllingespyd på 
grill, her vil også være en øl eller vand. 
Prisen pr. person er 150 kr. inkl. alt, matchfee, forplejning og drikkevarer, Betaling skal ske i 
shoppen inden start. 
Matchen skal spilles under de gældende regler med afstand 



Håber der er rigtig mange der vil bakke op om denne alternative match afvikling. 
Tak til Plantorama Egå for mange års sponsorat til KGC. 

 
Frivillige 
Freddy og de mange frivillige har endnu en gang været i gang med oprydning i vores områder med 
udgåede træer og udtynding af diverse krat. Senest er der gang i udtynding og flisning af 
bevoksningen mellem hul 14 og 15, og det har allerede givet gevinst med en bedre udsigt fra hul 14 
ud over Aarhus-bugten. Det skal nok blive flot når det er helt færdigt. 
Endvidere er der planlagt udført dæmning over søen ved den midlertidige bro til greenen ved hul 8. 
Dette skal sikre flere ting, nemlig på sigt en lidt højere vandstand i søen så der undgås oversvøm-
melse på Driving Range – samt en meget flottere overgang med stenbesatte kanter på dæmningen. 
Arbejdet går i gang snarest. 
   

4. Næste møde 
Afholdes tirsdag den 7. juli 2020 kl. 16:30 i klubhuset. 

  
 


