
Referat	  fra	  KGC	  bestyrelsesmøde	  tirsdag	  d.	  13.	  marts	  2014	  
	  

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

Dagsorden:	  
1.	  Sidste	  referat	  
2.	  Ekstraordinær	  generalforsamling	  (EOGF)	  
	   a.	  Vedtægter	  -‐	  gennemgang	  af	  processen	  
	   b.	  Medlemsinformation/præsentation	  
3.	  Nyt	  fra	  udvalgene	  
4. Økonomi 
5. Evt. 
6. Næste møde 
 
Flemming Voldby er efter eget ønske trådt ud af bestyrelsen pr. 10. marts 2014. 

1.	  Sidste	  mødereferat	  -‐	  kommentarer	  
Godkendt	  –	  dog	  er	  nyt	  juniorkontingent	  1.250	  kr.	  

2.	  Ekstraordinær	  generalforsamling	  
Bestyrelsen	  foreslår	  følgende	  ændring	  i	  de	  nye	  vedtægter,	  som	  skal	  godkendes	  på	  EOGF:	  
Indkaldelse	  skal	  udsendes	  14	  dage	  før	  og	  forslag	  skal	  indsendes	  10	  dage	  før	  generalforsamlinger.	  Forslag	  
skal	  offentliggøres	  7	  dage	  før	  på	  klubbens	  hjemmeside.	  

Vi	  drøftede	  de	  største	  ændringer	  i	  de	  nye	  vedtægter	  ifht.	  de	  gamle,	  og	  blev	  enige	  om	  at	  det	  skulle	  
præsenteres	  på	  den	  kommen	  EOGF.	  	  

Derudover	  laver	  vi	  et	  oplæg	  til	  de	  punkter	  vi	  skal	  have	  med	  i	  præsentationen	  på	  EOGF.	  
MML,	  JB	  og	  MR	  mødes	  tirsdag	  d.	  18.	  og	  færdiggør	  præsentationen.	  

3.	  Nyt	  fra	  udvalgene	  
Sponsorudvalget	  har	  fortsat	  succes	  med	  at	  få	  nye	  sponsorer.	  

Matchudvalget:	  matchplan	  bliver	  lagt	  på	  hjemmesiden	  denne	  uge.	  

Sportsudvalget	  og	  juniorudvalget:	  efter	  ønske	  og	  aftale	  med	  chefgreenkeeper	  Max	  Brüner	  mødes	  
elitespillere	  og	  juniorer	  søndag	  d.	  23.3.	  og	  finder	  mistede	  rangebolde	  udenom	  rangen.	  Max	  mener	  vi	  kan	  
finde	  så	  mange,	  at	  det	  kan	  spare	  klubben	  for	  indkøb	  af	  rangebolde	  i	  2014.	  

Der	  skal	  afholdes	  et	  klubber-‐i-‐klubben	  møde	  snarest,	  hvor	  golfmanager	  MR	  vil	  præsentere	  de	  
arbejdsopgaver,	  som	  kan	  løses	  vha.	  frivillig	  arbejdskraft.	  

4.	  Økonomi	  
Debitorlisten	  er	  acceptabel	  og	  de	  flere	  solgte	  sponsorater	  bevirker	  at	  kasseren	  er	  tilfreds.	  

5.	  Evt.	  

6.	  Næste	  møde	  
Bliver	  fastlagt	  efter	  EOGF	  


