
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 13. februar 2021  
  

Deltagere: Inger Sørensen, Per Plejdrup, Jørgen Elkjær-Nielsen, Lene Schaal, Hans Jørgen 
Ovesen, Jens Spliid og Martin Riemenschneider, Per Lauesen, Christina Hach 
Jakobsen 

Fraværende:  Lars Nielsen 
 

 

1. Nyt fra formanden og kontoret    

Medlemsstatistik. 
Der var i Kalø Golf Club pr. 1. januar 2019 i alt 628 medlemmer – pr.  1. januar 2020 i alt 653 
medlemmer – og det er pr. 1. januar 2021 steget til 733 medlemmer – alle kategorier bortset fra 
”Bambino” - medregnet i de viste tal.   
Derudover er der 21 prøvemedlemmer, som opstarter egentligt prøvemedlemsskab fra den 1. april 
2021.  
 
Martin oplyste, at han selv, Sander og Andreas er på midlertidig lønkompensation. Reglerne er 
ændret, så der er mulighed for at arbejde delvist under lønkompensation. 
 
Proboxen i mellemgangen - hvor man registrerer sig og betaler greenfee – udskiftes i 2021 til en 
smartere og nemmere løsning, som samtidigt arbejder sammen med range-bold systemet. 
Samtidigt er den billigere at bruge på sigt. 
 
Den nye pro-elev Jonas starter den 1. marts. Foruden at være elev hos Sander vil Jonas være 
behjælpelig på kontoret.  

  

2. Økonomi  

Klubbens kasserer og revisor har nu udarbejdet og godkendt regnskabet for 2020, og det er lagt på 
klubbens hjemmeside under Medlemsinformation/Organisation/Regnskaber, hvor man samtidigt 
kan se det foreslåede budget for 2021. 
Det særdeles positive regnskab for 2020 har medført en noget forbedret likviditet i klubben. 
  

3. Udvalgene 

Generel kort info fra de respektive udvalg:  

• Reklameudvalg                                      Hans Jørgen Ovesen, Jens Spliid og Martin 

Riemenschneider 

Skiltning:  der er sendt ansøgning til Syddjurs kommune om bedre skiltning fra landevejen 
Aarhusvej til indkørsel ad Dyrhøjgårdsvej – mange overser det nuværende reklameskilt. 

• Bane- klubhusudvalg:                            Per Lauesen, Thomas, Allan Johnsen,  

Ib Paikjær, Martin Riemenschneider og  

Sander Nielsen   

Baneudvalgets 3-årsplan med tilhørende oversigtsplaner er fremlagt for bestyrelsen til 
kommentarer. Når baneudvalget har gennemgået de sidste kommentarer, vil planen blive 
offentliggjort. 
 
Der er fra baneudvalget fremskredne planer for etablering af trænings-/indspilsanlæg vest for 
bygningerne ved hul 7. Arealet forventes ryddet så snart det er muligt at færdes på arealet. Til 
efteråret vil arealet blive tilsået, og indspilsanlægget forventes således at kunne tages i brug i 2022. 
  



Thomas vil i 2021 klippe stien, der forløber mellem hul 4/6 og bebyggelse syd herfor helt ud til 
Ryomvej, da denne sti anvendes af mange skolebørn. Derved undgås, at skolebørnene går inde på 
selve golfbanen.  
  
Parkeringsplads bliver forbedret med bedre belysning og bedre afmærkning med skilte til de 
enkelte parkeringspladser. Endvidere er der tanker om egentlig udvidelse af antal pladser langs 
vejen. 

• Cafe- og Event-udvalg                           Inger Sørensen, Christina Hach Jakobsen,  

Annette Elkjær-Nielsen og Martin  

Riemenschneider   

Christina kommer desværre ikke tilbage til cafeen efter endt barsel, da hun ikke familiemæssigt kan 

få det til at hænge sammen. Café På Toppen annoncerer derfor netop nu på Facebook efter serve-

ringspersonale som afløsere specielt aften og weekend. Herudover håber klubben naturligvis på 

assistance fra mange frivillige hænder, som det var tilfældet sidste år.  

• Frivillig aktivitetsudvalg:                         Freddy Larsen                          (golfbane) 

Annette Elkjær-Nielsen            (Cafe) 

Flisning af grene. 
I uge 8 vil der være kvashugger til brug for flisning af grene ved krattet mellem hul 13 og 14. 
Freddy vil om sædvanlig koordinere med frivillige hjælpere. 
Hvis du ikke er med på frivillig-listen, men gerne vil deltage i det gode kammeratskab og ind i 
mellem give en hjælpende hånd til klubben, så send en mail med dit navn, tlf. og mailadresse til 
Freddy på    melovi321@gmail.com   

 

4. Dato for Ordinær Generalforsamling 

Afholdes tirsdag, den 23. marts 2021 kl. 19:00 i klubhuset. Indkaldelse og bilag er udsendt pr. mail 

til alle medlemmer den 15. februar 2021.  

  

    

mailto:melovi321@gmail.com

