
Referat	  fra	  KGC	  bestyrelsesmøde	  tirsdag	  d.	  1.	  juli	  2014	  
	  

Deltagere:	  Michael	  Møller	  Larsen	  (MML),	  H.C.	  Langfeldt	  Mikkelsen	  (HC),	  Jeppe	  Bladt	  (JB),	  Brian	  Drastrup	  
(BD)	  og	  golfmanager	  Martin	  Riemenschneider	  (MR)	  

Dagsorden:	  
1. Sidste	  referat	  -‐	  kommentarer	  /	  KGC	  TO	  DO	  liste	  (seneste	  udgave	  er	  vedhæftet)	  
2. Forretningsorden	  for	  bestyrelsen	  -‐	  opstart	  
3. Nyt	  fra	  "kontoret"	  
4. Nyt	  fra	  udvalgene	  
5. Økonomi	  
6. Evt.	  	  
7. Næste	  møde	  

1.	  Sidste	  mødereferat	  -‐	  kommentarer	  
• Peka	  er	  efter	  eget	  ønske	  udtrådt	  af	  bestyrelsen	  

Peka	  hjælper	  stadig	  bestyrelsen	  omkring	  klubhus	  overgang.	  
• Der	  skal	  laves	  et	  2015	  udvalg,	  som	  skal	  have	  fokus	  på	  nyt	  klubhus	  og	  køkkenindretning	  i	  det	  nye	  

klubhus	  og	  som	  har	  løbende	  byggemøder	  med	  Par4	  Aps.	  
• B4	  –	  baneudvalgsmøde	  næste	  uge,	  hvor	  bl.a.	  oplæg	  til	  placering	  af	  puttinggreen	  og	  hulforløb	  

diskuteres	  
• D10	  –	  forretningsudvalget	  laver	  et	  udkast	  til	  en	  forretningsorden,	  som	  gennemgås	  og	  evt.	  tilrettes	  

af	  bestyrelsen.	  
• P4	  –	  Stark	  har	  sponsoreret	  arbejdstøj	  
• P8	  –	  har	  været	  møde	  med	  Sandmosen	  (AMU	  Center).	  Der	  skal	  laves	  en	  plan	  for	  uddannelsesforløb	  

(med	  tilskud)	  for	  hver	  enkelt	  medarbejder.	  Det	  kan	  give	  en	  betalt	  6	  måneders	  
rotationsmedarbejder	  til	  greenkeeperstaben.	  

• Der	  skal	  søges	  lokaletilskud	  til	  foreninger	  samt	  tilskud	  til	  bestyrelsesarbejde	  fra	  kommunen.	  	  
Brian	  tager	  fat	  i	  Hans	  Frederiksen,	  og	  hører	  hvordan	  Hans	  søgte	  for	  juniorafdelingen	  før.	  	  
Derefter	  mødes	  Brian	  og	  HC	  som	  indsender	  ansøgningen.	  

• Ejendomsskat	  –	  HC	  har	  stadig	  intet	  hørt	  fra	  kommunen	  vedr.	  ejendomsskat.	  	  
• Ø13	  –	  er	  udleveret	  
• Kampagne	  –	  Made	  In	  Denmark	  –	  Golf	  resten	  af	  2014	  for	  500	  kr.	  (på	  P&P).	  	  

DGU	  har	  annoncemateriale	  
• Greenfee	  tilbud	  tom.	  Uge	  32:	  Kom	  2	  personer	  og	  få	  en	  GRATIS	  buggy.	  

Der	  skal	  laves	  facebook	  annonce	  +	  teetime	  annonce	  +	  landingsside	  på	  kaloegolf.dk	  
• NKH1	  –	  Indretning	  af	  klubhus.	  	  
• Medlemsmøde	  onsdag	  d.	  20.	  august	  kl.	  19.	  	  

Status	  efter	  1.	  halvår	  som	  Ny	  Kalø	  +	  indlæg	  fra	  Par4	  vedr.	  nyt	  klubhus	  
	  

2.	  	  Forretningsorden	  for	  bestyrelsen	  -‐	  opstart	  
Michael	  har	  anskaffet	  en	  forretningsorden	  med	  roller	  og	  beføjelser,	  som	  skal	  tilrettes	  af	  
forretningsudvalget	  til	  Kalø	  Golf	  Club.	  

3.	  Nyt	  fra	  kontoret	  
Total	  722	  medlemmer	  inkl.	  udmeldinger	  pr.	  1/7.	  

Martin	  laver	  et	  excelark,	  hvor	  vi	  kan	  se	  hvad	  hver	  kategori	  er	  værd	  i	  kr.	  
Der	  kan	  vi	  så	  se,	  hvad	  ændringer	  betyder	  for	  kontingentindtægter.	  



4.	  Nyt	  fra	  udvalg	  
Baneudvalg:	  
Møde	  på	  torsdag.	  

Sportsudvalget:	  
”Spil	  med	  Eliten”	  for	  klubspillere	  hver	  onsdag	  i	  juli.	  
Der	  kommer	  opslag	  til	  hjemmesiden	  fra	  Jeppe.	  

Junior:	  
Der	  er	  6	  med	  på	  juniorcamp	  i	  Randers.	  

IT:	  
Forum	  er	  nedlagt.	  
Der	  er	  oprettet	  en	  ris	  og	  ros	  kasse	  i	  klubben	  samt	  elektronisk	  på	  e-‐mail	  risogros@kaloegolf.dk	  

	  

5.	  Økonomi	  
Der	  bliver	  iværksat	  tiltag	  for	  at	  skaffe	  flere	  greenfee	  spillere	  resten	  af	  året,	  således	  at	  måles	  indfries.	  

6.	  Evt.	  
	  

8.	  Næste	  møde	  
Mandag	  d.	  4.	  august	  kl.	  19	  


