
Referat	  fra	  KGC	  bestyrelsesmøde	  tirsdag	  d.	  1.	  april	  2014	  
	  

Deltagere:	  Michael	  Møller	  Larsen	  (MML),	  Poul	  Erik	  Krogh-‐Andersen	  (PEKA),	  H.C.	  Langfeldt	  Mikkelsen	  (HC),	  
Jeppe	  Bladt	  (JB),	  Peder	  Babis	  (PB),	  Brian	  Drastrup	  (BD)	  og	  Jan	  Lykke	  (JL).	  

Dagsorden:	  
1.	  Sidste	  referat	  -‐	  kommentarer	  /	  KGC	  TO	  DO	  liste	  (seneste	  udgave	  er	  vedhæftet)	  
2.	  Arbejdsfordeling	  i	  bestyrelsen	  (PEKA)	  
3.	  Nyt	  fra	  "kontoret"	  
4.	  EOGF	  d.	  7/4	  kl.	  18.30	  -‐	  organisering/præsentation	  
5.	  Nyt	  fra	  udvalgene	  
6.	  Økonomi	  
7.	  Evt.	  (Introkort)	  
8.	  Næste	  møde	  

1.	  Sidste	  mødereferat	  -‐	  kommentarer	  
Godkendt.	  

Kommentarer	  til	  to-‐do	  liste:	  

• Baneservice	  –	  vi	  har	  pt.	  tilsagn	  fra	  4	  personer,	  hvilket	  ikke	  er	  nok.	  
• Baneservice	  –	  der	  skal	  laves	  et	  ordensreglement	  med	  beføjelser	  til	  banekontrollører,	  og	  

ordensreglementet	  skal	  kommunikeres	  ud.	  
• Banen	  –	  de	  sorte	  teesteder	  skal	  op.	  
• Klubhus	  –	  automater	  med	  kortbetaling	  er	  på	  plads	  og	  bliver	  installeret	  inden	  påske.	  
• Klubhus	  –	  madkøleskabet	  mangler	  men	  er	  på	  vej.	  
• Klubhus	  –	  der	  er	  lavet	  aftale	  med	  Probox24	  om	  greenfeeautomat.	  	  

2.	  Arbejdsfordeling	  i	  bestyrelsen	  (PEKA)	  
Poul	  Erik	  Krogh-‐Andersen	  (PEKA)	  er	  tovholder	  på	  alt	  omkring	  klubhuset.	  

Bestyrelsen	  har	  valgt	  Poul	  Erik	  Krogh-‐Andersen	  (PEKA)	  som	  klubbens	  næstformand.	  

3.	  Nyt	  fra	  kontoret	  
Aktuelt	  medlemstal	  er	  nu	  oppe	  på	  samlet	  653.	  

Fremover	  hedder	  buggieleje	  for	  egen	  buggie	  (golfbil)	  2.500	  kr.	  om	  året,	  hvis	  man	  parkerer	  den	  på	  klubbens	  
arealer	  og	  1.500	  kr.	  om	  året	  hvis	  man	  selv	  bringer	  den	  frem	  og	  tilbage	  til	  banen.	  
Dette	  er	  besluttet	  da	  buggies	  skader	  mere	  på	  banen	  end	  almindelige	  vogne,	  og	  da	  klubben	  nu	  har	  flere	  
buggies	  selv	  tilbyder	  vi	  fordelagtige	  10-‐turs	  og	  årskort	  på	  leje	  af	  dem.	  

4.	  Ekstraordinær	  generalforsamling	  7./4.	  
Der	  forventes	  ikke	  at	  der	  kommer	  mange,	  så	  vi	  laver	  kaffe	  og	  lidt	  småkager.	  
Jeppe	  Bladt	  laver	  en	  powerpoint	  præsentation.	  

5.	  Nyt	  fra	  udvalgene	  

Begynderudvalg:	  
Der	  afholdes	  holdkaptajnmøde	  den	  15./4.	  	  
Jeppe	  foreslår	  at	  sportsudvalget	  tildeles	  nogle	  datoer,	  hvor	  sportsudvalget	  stiller	  med	  holdkaptajner.	  

Der	  afholdes	  to	  markedsdage	  i	  hhv.	  Hornslet	  1.maj	  og	  Rønde	  3.	  maj,	  hvor	  vi	  skal	  have	  fundet	  nogle	  frivillige	  
som	  kan	  afholde	  konkurrence	  og	  dele	  flyers	  ud	  til	  potentielle	  nye	  medlemmer.	  



GOLFENS	  DAG	  SØNDAG	  27.	  APRIL	  er	  årets	  første	  ”Åbent	  Hus”,	  hvor	  vi	  forventer	  mindst	  40	  fremmødte.	  

Sponsor	  +	  matchudvalg:	  
Indtil	  videre	  er	  der	  solgt	  sponsorater	  for	  269.000	  kr.	  hvilket	  er	  meget	  tilfredsstillende.	  Klubbens	  nye	  
situation	  giver	  os	  helt	  nye	  sponsormuligheder	  og	  vores	  sponsorer	  har	  været	  gode	  til	  at	  bakke	  op	  i	  denne	  
nye	  situation.	  

Matchplan	  er	  lagt	  på	  hjemmesiden.	  

Matchudvalget	  vil	  udtænke	  muligheder	  for	  at	  skabe	  events	  til	  matcherne,	  som	  gør	  at	  endnu	  flere	  vil	  deltage	  
og	  som	  vil	  styrke	  sammenholdet	  yderligere	  i	  klubben.	  

Baneudvalg:	  
Der	  vil	  blive	  opsat	  pantkasser	  ved	  udvalget	  skraldespande	  rundt	  på	  banen.	  

Juniorudvalg:	  
Der	  er	  opstartsmøde	  lørdag	  d.	  5.	  april.	  

Juniortræning	  starter	  onsdag	  d.	  2.	  april.	  
Der	  laves	  infoark	  til	  forældre	  med	  bl.a.	  vigtige	  datoer	  og	  informationer.	  

Sportsudvalg:	  
Den	  er	  lykkedes	  os	  at	  finde	  damespillere,	  som	  vil	  spille	  divisionskampe	  og	  træne	  sammen.	  	  
Det	  er	  meget	  positivt	  at	  vi	  kan	  bevare	  damegolfen	  i	  Kalø.	  Damerne	  vil	  selvtræne	  hver	  anden	  torsdag	  og	  så	  
vil	  de	  få	  træning	  af	  Jens	  Peter	  hver	  anden	  torsdag.	  

Herrespillerne	  er	  startet	  træningen	  og	  holder	  træningslejr	  sidste	  weekend	  i	  april,	  hvor	  der	  også	  spilles	  om	  
hvilke	  hold	  man	  kommer	  på.	  

6.	  Økonomi	  
Vores	  likviditetsbudget	  ser	  fornuftigt	  ud.	  

Der	  laves	  et	  1.	  kvartalsresultat	  og	  et	  revideret	  budget	  for	  2014.	  

7.	  EVT.	  (DGU	  Introkort)	  
Der	  er	  bestilt	  introkort	  til	  bestyrelsesmedlemmerne	  og	  Peder	  Babis	  får	  et	  kort	  til	  Norden,	  da	  han	  rejser	  
meget	  i	  bl.a.	  Norge.	  

8.	  Næste	  møde	  


