
Referat fra KGC bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. maj 2014 
 

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

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 
Godkendt. 

Kommentarer til to-do liste: 

• Diverse10 - Forretningsorden  
HC hører Århus Revision om de har en skabelon til forretningsorden, som vi kan tage udgangspunkt 
i. 

• Diverse11 – Betalingsløsning 
DIBS har mulighed for online betaling til fx match tilmelding i Golfbox. 

• Klubhus2 – Spiritusbevilling 
Har fået den permanente (MR tjekker op). 

• Klubhus4 – Procedurer madbestilling 
Der skal laves klar procedure til madbestilling for klubber i klubben, medlemmer og gæster. 
Proceduren skal informeres ud (nyhedsbrev + hjemmeside + greenfee/gæste sektion på 
hjemmesiden). 

• Klubhus6 – Fadølsautomat bliver sat op torsdag denne uge. 
• Kommunikation1 – Nyhedsbrev – materiale skal være klar lørdag d. 10.maj. 
• Kommunikation5 – kommunikationsansvarlig 

Vi skal finde en kommunikationsansvarlig i klubben, som er god til at skrive (pressemeddelelser) 
Der skal sendes matchrapporter og nyheder fra klubben ud til lokalpressen. 
Jeppe har lavet en liste over pressekontakter i lokalomådet, som han sender til Martin. 

• Par4 – vi skal hele tiden have en ajourført tidsplan, så vi kan svare på spørgsmål fra klubbens 
medlemmer og skyde eventuelle rygter ned. 

• Personale 4 – arbejdstøj sponsoreres af Stark. 
• Personale 8 – Der tages kontakt til Sandmosen AMU 1. juni 
• Personale 9 – Der skal udarbejdes jobbeskrivelser til alle ansatte – deadline 1.7. 
• Personale 10 – Der skal laves APV (Arbejdspladsvurdering) + MUS (Medarbejder Udviklings 

Samtaler) med alle medarbejdere (også timelønnede). 
• Økonomi 2 – ejendomsskat betales ikke før sagen er endeligt afgjort, men regnes med i budgettet. 
• Økonomi – Primo maj når vi har opdateret al bogføring, skal regnskabet gennemgåes med en 

tættekam, så vi kan se hvor vi evt. skal spare / gøre ekstra indsats. 

2.  Forretningsorden for bestyrelsen - opstart 
HC spørger Århus Revision om de har en skabelon liggende til en forretningsorden, som vi kan tage 
udgangspunkt i. 



3. Nyt fra kontoret 
Medlemstal pr. 5.maj: 

Bambino  14 
Begynder  37 
Firmamedlem  22 
Flex  6 
Hverdagsmedlem 81 
Junior  35 
Long Distance  17 
Passiv  48 
Senior  411 
Senior Ansat  4 
Studerende  1 
Ungsenior  16 
Æresmedlemmer 4 
Hvilende medl./sygdom 2 
Total  698 

4. Nyt fra udvalg 

Matchudvalg:  
Over 100 til åbningsmatch og over 60 tilmeldte til Nybolig match, hvilket er fint. 
Matchledere skal til fremtidige matcher have 2 hjælpere til køkkenet. Disse hjælpere skal komme en times 
tid inden folk kommer ind fra matchen. 
Matchlederne skal henvende sig i sekretariatet, som styrer de frivillige hjælpere. 

Sportsudvalg: 
1. hold herre skal i årets første kamp møde Silkeborg, som stiller med bl.a. Europatourspiller og vinder i år 
Morten Ørum Madsen. Det skal medlemmerne orienteres om, så de får muligheden for at komme ud og se 
gratis god golf i Kalø. Det bliver lagt på hjemmesiden og klubbens facebookside.  

Begynderudvalg: 
Spillerbørs rykkes til onsdag kl. 17 

5. Økonomi 
Balance er udleveret. 

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. 
Punkterne i PEKA mail blev gennemgået - heriblandt: 

• Peka har fået til opgave i samarbejde med Par4 ApS, at lave et oplæg til hvad der kan bruges af 
inventar fra møllerens hus specielt fra køkkenet 

• Kalø Golf Club har fået en stand på Djurs Kræmmer Marked, hvor vi forsøger at sælge hvad der kan af diverse 
effekter fra huset på toppen 

• Baneudv. Skal vurdere de blå pæle på 16. hul samt 7. hul 
• Annoncering af ”pressechef” på hjemmesiden blandt medlemmerne 

8. Næste møde 
Fremover holdes der bestyrelsesmøde den 1. tirdag i måneden kl. 19.30. 

Forretningsudvalget holder møde den sidste tirsdag i måneden, så vi altid har opdateret 
forretningssituation til bestyrelsesmødet. 



Så næste møde bliver tirsdag d. 3. juni kl. 19.30 
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