
Referat	  fra	  bestyrelses	  møde	  tirsdag	  d.	  7.januar	  2014	  
Deltagere:	  Michael	  Møller	  Larsen	  (MML),	  H.C.	  Langfeldt	  Mikkelsen,	  Jeppe	  Bladt,	  Peder	  Babis,	  Flemming	  
Voldby,	  Brian	  Drastrup	  og	  Jan	  Lykke	  

Dagsorden:	  
1. Overgang	  til	  klubdrift	  –	  status	  og	  kommunikation,	  MML	  og	  HC	  
2. Gennemgang	  af	  opgavelisten	  
3. Nye	  vedtægter	  +	  ekstraordinær	  generalforsamling	  
4. Nyt	  fra	  sekretariatet	  
5. Nyt	  fra	  udvalgene	  
6. Eventuelt	  
7. Næste	  møde	  

1.	  Overgang	  til	  klubdrift	  
	  HC	  og	  klubbens	  revisor,	  Flemming	  Adamsen,	  mødes	  med	  Lotte	  onsdag	  d.	  8.	  januar,	  hvor	  procedurer	  vedr.	  
bogføring	  gennemgås.	  

Vi	  drøftede	  udarbejdelse	  af	  jobbeskrivelser	  til	  de	  ansatte.	  

Der	  er	  ERFA	  møde	  mellem	  klubberne	  på	  Djursland	  mandag	  d.	  3.	  februar	  i	  Ebeltoft	  GK.	  
Greenfee	  aftaler	  2014:	  de	  naboklubber	  vi	  tidligere	  har	  haft	  halvpris	  aftale	  med,	  skal	  vi	  i	  2014	  have	  fast	  
greenpris	  på	  200	  kr.	  
Vi	  overvejer	  at	  droppe	  alle	  øvrige	  greenfeeaftale	  mod	  at	  nedsætte	  greenfee	  til	  fast	  pris	  for	  alle.	  	  
Eksempelvis	  300	  kr.	  i	  weekenden	  og	  250	  kr.	  i	  hverdage.	  

Bagskabe	  –	  nye	  lavere	  priser	  sendes	  ud	  sammen	  med	  kontingentopkrævning.	  

Der	  blev	  diskuteret	  kontingentsatser	  for	  juniorer	  samt	  flexmedlemskaber	  med	  frit	  spil	  på	  Par3	  banen.	  

HC	  har	  bedt	  om	  udsættelse	  af	  betaling	  af	  ejendomsskat,	  som	  vi	  arbejder	  på	  at	  blive	  fritaget	  for.	  Der	  er	  
endnu	  ikke	  kommet	  fritagelse.	  

Bogføring	  er	  ajourført	  tom.	  31.12.13	  i	  vores	  nye	  økonomisystem	  (Economic).	  

Vi	  skal	  have	  et	  møde	  med	  en	  jurist	  fra	  DGU,	  hvor	  de	  kan	  fremsætte	  en	  tjekliste	  over	  juridiske	  aspekter,	  som	  
vi	  skal	  have	  styr	  på.	  

Forretningsfører	  Martin	  Riemenschneiter	  skal	  være	  en	  del	  af	  fremtidige	  bestyrelsesmøder.	  

2.	  Opgave	  listen	  blev	  gennemgået	  og	  der	  blev	  tilføjet	  nye	  punkter.	  
	  

3.	  Nye	  vedtægter	  og	  ekstraordinær	  generalforsamling	  	  
Flemming	  tager	  kontakt	  til	  DGU	  og	  får	  gennemgået	  de	  nye	  vedtægter	  inden	  vi	  indkalder	  til	  ekstraordinær	  
generalforsamling	  sammen	  med	  et	  medlems	  orienteringsmøde.	  Evt.	  d.	  27.	  februar.	  

4.	  Nyt	  fra	  sekretariatet:	  
Total	  antal	  medlemmer	  i	  Kalø	  Golf	  Club	  per	  7.1.2014:	  641	  medlemmer	  

Bestyrelsen	  er	  enig	  om,	  at	  der	  skal	  100	  nye	  medlemmer	  til	  i	  2014.	  	  



5.	  Nyt	  fra	  udvalgene	  

Rekrutterings-‐	  og	  begynderudvalg:	  
Rekrutterings-‐	  og	  begynderudvalget	  holder	  sit	  første	  møde	  d.	  16.	  januar.	  
En	  af	  de	  første	  opgaver	  vi	  tager	  fat	  på	  er	  golfens	  dag	  d.	  27.	  april.	  

Ellers	  er	  der	  mange	  nye	  tiltag	  i	  støbeskeen,	  som	  udvalget	  skal	  arbejder	  med.	  

Vi	  arbejder	  på,	  at	  bliver	  klar	  til	  at	  modtage	  vores	  nye	  medlemmer	  i	  den	  kommende	  sæson.	  

Match-‐	  og	  sponsorudvalg:	  
Der	  er	  nedsat	  et	  nyt	  Matchudvalg	  som	  består	  af	  Peter	  og	  Mariann	  Grünbaum,	  Thomas	  Mikkelsen	  og	  Jette	  
Mortensen.	  Der	  er	  lavet	  matchplan	  for	  sæsonen	  2014	  -‐	  med	  9	  klubmatcher,	  forventes	  klar	  officielt	  til	  uge	  6-‐
7.	  

Thomas,	  Jette	  &	  Mariann	  er	  i	  øvrigt	  tilmeldt	  et	  kursus	  med	  henblik	  på	  ny	  inspiration	  på	  dette	  område.	  

I	  Sponsorudvalget	  har	  Martin	  og	  Peder	  Babis	  kontaktet	  en	  del	  tidligere	  og	  potentielle	  Sponsorer,	  og	  fået	  en	  
meget	  fin	  dialog	  med	  disse,	  og	  allerede	  tegnet	  en	  del	  sponsoraftaler,	  heraf	  vigtige	  på	  supply-‐delen,	  for	  så	  
vidt	  leverancer	  af	  øl	  &	  vand	  samt	  sandwich	  og	  øvrig	  mad	  til	  diverse	  arrangement.	  

Sportsudvalg:	  
Vi	  holder	  første	  møde	  i	  sportsudvalget	  d.	  9.	  januar,	  hvor	  vi	  skal	  have	  styr	  på	  budgetplanlægning,	  spiller	  
trupper,	  træning,	  træningslejr	  og	  vigtige	  golfdatoer	  i	  2014.	  

Vi	  tager	  flere	  nye	  spillere	  ind	  på	  eliteholdene,	  som	  vi	  skal	  sørge	  for	  bliver	  godt	  integreret	  i	  elitetruppen.	  

Baneudvalg	  
Banen	  (sommergreens)	  holdes	  åben	  så	  vidt	  muligt,	  indtil	  der	  kommer	  sne,	  frost	  eller	  for	  meget	  vand.	  Banen	  
er	  meget	  våd.	  Der	  afholdes	  møde	  i	  baneudvalget	  så	  snart	  Max	  er	  tilbage	  fra	  ferie,	  ultimo	  januar.	  
Banen	  måles	  op	  (areal)	  af	  ekstern,	  med	  henblik	  på	  pesticid-‐	  og	  	  gødningsregnskab.	  

IT	  –	  udvalg	  (kommunikation)	  
Sekretariatet	  indføres	  i	  vedligehold	  og	  opdatering	  af	  hjemmesiden.	  Nyheder	  skal	  sendes	  ud	  såvel	  på	  nettet	  
via	  hjemmesiden,	  som	  i	  egentlige	  nyhedsbreve	  (mail).	  
Vi	  får	  indkøbt	  og	  opsat	  en	  lokal	  server	  hvorpå	  vi	  kan	  opbevare	  alle	  klubbens	  data	  sikkert	  og	  let	  tilgængeligt	  
(ansvar	  MR).	  

Juniorudvalg	  
Brian	  Drastrup	  er	  ved	  at	  samle	  medlemmer	  til	  det	  nye	  juniorudvalg,	  som	  holder	  møde	  sidst	  i	  januar.	  

6.	  Eventuelt	  
Der	  skal	  laves	  et	  indlæg	  til	  hjemmesiden	  i	  forbindelse	  med	  kontingentudsendelse,	  hvor	  vi	  fortæller	  lidt	  om	  
bestyrelsens	  arbejde,	  nyt	  tiltag	  mm.	  

7.	  næste	  bestyrelsesmøde	  
17.	  februar	  kl.	  19	  på	  Kirstinelund.	  


