
Referat fra KGC bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. juni 2014 
 

Deltagere: Michael Møller Larsen (MML), Poul Erik Krogh-Andersen (PEKA), H.C. Langfeldt Mikkelsen (HC), 
Jeppe Bladt (JB), Brian Drastrup (BD), Peder Carlo Babis (PB), Jan Lykke (JL) 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 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og ligger på hjemmesiden.. 

Kommentarer til løbende to-do liste: 

• Banen – Baneservice er på plads. 
• Banen – Der er krager på greens efter gåsebiller. Jan nævner at Ree Golf har fugleskræmsler på 

banen som afhjælper problemet. 
• Banen- baneudvalget skal se på evt. nyt hulforløb og placering af ny puttinggreen til 2015, når vi 

har nyt klubhus. 
• Diverse11 – DIBS koster 5 kr. per transaktion v. fx onlinebetaling af matchfee. Det er alt for dyrt, så 

det venter vi til Golfbox har et alternativ inden onlinebetaling indføres. 
• Klubhus2 – spiritusbevilling er ankommet. 
• KlubhusX – de sidste bagskabe fra toppen tages ud, sættes på trailer og så skal der tages billeder til 

hjemmesiden med byggeprocessen. 
• Kommunikation8 – pressen inviteres til samlet golfarrangement i september (når byggeri af klubhus 

er i gang). 
• Økonomi – vedr. ejendomsskat er der sendt ny ansøgning om fritagelse iht. DGU-regler. 
• Personale – Der er møde d. 17.juni m. Sandmosen (AMU-center) vedr. muligheder for tilskud til 

kurser og personale. 

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

3. Nyt fra kontoret 
Total 722 medlemmer. 

Demodag onsdag d. 11. juni kl. 14-20 med Wilson Staff, som kommer med Trackman til opmåling af udstyr. 
Der arrangeres grill på rangen (Drastrup hjælper). 
Derudover har shoppen lånt nogle Powercaddie elvogne i 3 dage, som medlemmer kan prøve GRATIS på en 
runde. 

  



4. Nyt fra udvalg 
Husudvalg: 

Der var en drøftelse af cafédriften i 2014, samt hvad vi kunne ønske os i 2015. 
I forlængelse heraf blev det besluttet, at der skal indkaldes til et nyt klubber-i-klubben møde, hvor 
procedurer og muligheder gennemgåes. 

Desuden skal der et punkt med i næste nyhedsbrev, hvor der takkes og hvor der er mere info om 
muligheder. 

Der oprettes et loppemarked i klublokalet (det bagerste) med ting fra huset på toppen, som har en værdi. 
Afregning foregår i sekretariatet. 

Djurs kræmmermarked indbragte 1.700 kr. til klubkassen. 

5. Økonomi 
Balance er udleveret. 

Vedr. ejendomsskat er der sendt en rykker for svar på den fornyede ansøgning om fritagelse. Der er 
ligeledes sendt rykker for opgørelse af skæringsopgørelsen med konkursboet. 

Normalt får hvert bestyrelsesmedlem et tilskud på 500 kr. pr. år til div. Udgifter (printer, toner, kørsel mm.). 
Bestyrelsesmedlemmer dropper de 500 kr. i år. 

6. Evt. 
• Deadline for materiale til næste nyhedsbrev: fredag d. 13 . juni. 
• Der opsættes en fysisk + en elektronisk ris-og-ros postkasse (skal med i nyhedsbrev) 

 

8. Næste møde 
Tirsdag d. 1. juli 
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