
Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC – sæson 2014/2015 
 

 
Kære	medlemmer,	
	

Hermed	bestyrelsens	beretning	for	sæsonen	2014/2015	
	
Indledning	-	generelt	
		
Sæsonen	2015	var	den	anden	i	Kalø	Golf	Club’s	nye	rolle	som	“selvstændig”	golfklub.	
Den	store	forskel	i	forhold	til	2014	var	at	vi	efter	en	lang	vinter,	hvor	vi	gik	med	
forventningens	glæde,	først	på	året	rykkede	op	i	vores	nyopførte	klubhus	og,	officielt	
kunne	starte	den	nye	sæson	med	Åbningsmatchen	d.	11.	april	hvor	120	spillere	stod	
klar	til	at	ta’	hul	på	den	nye	sæson.	
Vejret	den	dag	var	ganske	fint,	tørt	omend	noget	blæsende	(flere	gav	udtryk	for	
bekymring	over	om	det	nyligt	etablerede	betonfundament	til	flagstangen	-	hvor	
betonen	kun	lige	var	blevet	tør	–	nu	også	kunne	holde,	DET	KUNNE	DET!).	
Vi	var	på	de	overordnede	linier	klar,	og	glædede	os	til	at	komme	igang	med	
sæsonen.	
Det	viste	sig	hurtigt	at	klubhuset	udfyldte	den	rolle	som	var	det	tiltænkt,	det	sociale	
liv	heroppe	var	ikke	til	at	overse,	og	det	at	man	kunne	få	stillet	sult	og	tørst	i	No.	19	
var	også	rigtigt	dejligt.	
	
Vi	har	i	både	opstarts-/indretningsfasen	og	gennem	sæsonen	haft	stor	glæde	af	at	
ha’	Claus	Nisted	(og	familie)	heroppe	til	at	servicere	os	-	Claus	har	jo	som	tidligere	
meldt	ud	fået	et	jobtilbud	som	han	ikke	kunne	sige	nej	til,	og	stopper	officielt	som	
forpagter	pr.	d.	31/12	–	men	vi	vil	fra	klubbens	side	gerne	benytte	lejligheden	til	at	
takke	for	den	store	indsats	du/Claus	har	lagt	for	dagen	i	forbindelse	med	opstart	og	
drift	af	caféen.	Tak	for	det	Claus	og	Rikke!	
Hvad	der	“kommer	til	at	stå	på	menuen”	efter	d.	1/1,	kommer	vi	ind	på	senere…	
	
	
Golfmæssigt	startede	sæsonen	noget	blandet	rent	vejrmæssigt!	Det	blæste	og	
regnede	så	man	ikke	synes	at	kunne	huske	noget	lignende,	og	der	var	da	også	
kontant	afregning	i	forhold	til	greenfeeindtægten,	idet	vi	manglede	ca.	100.000	
kroner	i	forhold	til	det	budgetterede	da	vi	gik	ind	i	juni	måned.	I	Proark	tiden	ville	
dette	have	betydet	5-6.000	mindre	i	klubkassen,	men	i	vores	nye	økonomi	er	det	nu	
1:1.	Vi	havde	heldigvis	en	super	god	sommer/sensommer,	så	vi	mere	end	hentede	
de	100.000,	men	det	viser	hvor	relativt	følsomme	vi	er	overfor	vejret	når	vi	snakker	
greenfee.	
	



I	forhold	til	økonomien	og	resultatet	for	regnskabsåret	2014-2015	kommer	vi	ud	
med	et	underskud	på	ca.	350.000,-,	det	er	IKKE	tilfredsstillende	–	mere	om	dette	når	
vi	kommer	til	gennemgang	af	regnskabet	–	og	vi	skal	være	omkostningsbevidste	og	
kæmpe	for	hver	en	krone	vi	får	i	kassen,	dette	er	ikke	noget	særsyn	i	de	danske	
golfklubber,	men	nærmere	mere	reglen	end	undtagelsen.	
	
Vi	kunne	se	en	negativ	tendens	i	økonomien	hen	over	sommeren,	og	blev	nødt	til	at	
handle	på	dette	ved	at	tilpasse	omkostningerne	på	personalesiden,	hvilket	medførte	
at	vi	desværre	blev	nødt	til	at	opsige	Lotte	og	Jens	Peter,	for	at	tilpasse	udgifter	til	
behov	og	økonomisk	formåen.	Vi	arbejder	på	at	få	bemandingsmodellen	for	2016	på	
plads	så	hurtigt	som	muligt	-	i	forhold	til	stillingen	som	pro	er	der	ansøgningsfrist	i	
overmorgen,	og	vi	har	flere	interessante	emner.	
Med	hensyn	til	caféen	har	vi	truffet	beslutning	om	at	vi	vil	se	om	vi	kan	finde	det	
rette	personale	for	så	at	drive	caféen	i	klubregi,	heraf	kommer	de	foreslåede	
ændringer	i	vedtægterne,	idet	disse	ikke	som	de	ser	ud	nu	giver	mulighed	for	
cafédrift.	 	



Klubhusudvalget	
	
Det	har	været	et	spændende	år	i	klubhusudvalget.	
	
Efter	nytår	så	vi	alle	frem	til	at	klubhuset	stod	færdigt	og	vi	kunne	gå	i	gang	med	at	
indrette	lokalerne.	
Omkring	valget	af	møbler	og	inventar	fyldte	hensynet	til	økonomien	selvfølgelig	
meget.	Men		en	prioritering	af	stole	og	borde	i	en	rimelig	kvalitet	vejede	også	tungt	
Vi	fik	os	forhandlet	os	frem	til	en	god	pris	på	vores	dejlige	møbler	i	klubhuset,	og	vi	
har	fået	mange	positive	tilbagemeldinger	omkring	vores	klubhus,	både	fra	
medlemmer	og	greenfeegæster.	
	
Vi	hviler	dog	ikke	på	laurbærerne,	der	er	stadig	er	forbedringer,	der	skal	laves	hen	af	
vejen	(bl.a.	opdeling	af	brusenische	i	omklædningsrum),	og	vi	er	altid	åbne	for	gode	
ideer	og	forslag	til	indretningen.	
Mange	medlemmer	har	i	årets	løb	efterlyst	et	klublokale,	der	emmer	noget	mere	af	
golf.	Det	har	vi	lyttet	til,	og	når	I	kikker	rundt	håber	vi	I	kan	se	at	der	er	gang	i	
ophængningen.	
	
Indretningen	af	køkkenet	blev	et	samarbejde	mellem	Claus	Nisted	og	
klubhusudvalget.	
Claus	brændte	virkelig	for	projektet,	og	det	hele	fik	en	super	god	start.		
Desværre	fik	Claus	nyt	job	og	der	arbejdes	på	en	anden	løsning	omkring	
bemandingen	af	cafeen.	
	
Der	har	været	en	del	diskussion	omkring	åbningstiderne	i	klublokalet,	her	er	
opfordringen	fra	medlemmerne,	at	klublokalet	er	åbent	når	klubhuset	har	åbent.	
Sådan	skal	det	naturligvis	være,	og	sådan	er	det	blevet	.	
Fremadrettet		er	planen,	at	ansætte	en	bestyrer	af	caféen.	
Det	vil	betyde,	at	golfklubben	vil	få	et	andet	ejerskab	i	forhold	til	priser	og	indretning	
af	klubhuset.	
Denne	model	kræver	en	vedtægtsændring,	som	vi	håber	vil		få	flertal	på	
generalforsamlingen	i	aften.	
	
Området	omkring		klubhuset	trænger	stadig	til	forskønnelse.	Arbejdsdagen	den	3.	
oktober	var	en	kæmpe	succes,	33	medlemmer	gjorde	et	godt	stykke	arbejde.	En	god	
dag	med	fin	forplejning	og	hygge.	Stor	tak	til	alle	de	frivillige.	
Næste	sæson	vil	vi	gentage	dette	og	håber	på	en	tilslutning	,	der	ligeså	stor	eller	
måske	større…	
	 	



Baneudvalget	
	
Banen	har	i	år	stået	flottere	end	nogensinde!	Denne	vending	er	gennem	de	sidste	år	
blevet	brugt	igen	og	igen,	men	det	bliver	den	dog	ikke	mindre	rigtig	af,	for	vi	HAR	
haft	en	rigtig	flot	bane,	med	en	høj	kvalitet	på	greens,	som	jo	er	den	del	af	banen	
man	på	godt	og	ondt	bruger	til	at	beskrive	standen	på	en	golfbane.	
Vi	har	fået	rigelige	og	til	tider	voldsomme	mængder	regn,	og	selvom	vores	bane	ikke	
er	den	bedste	til	at	tage	imod	de	store	mængder	vand,	er	vi	alligevel	kommet	
nogenlunde	helskindede	igennem	sæsonen.	
Vi	har	i	baneudvalget	haft	en	gennem	af	banen	hul	for	hul,	ja	næsten	træ	for	træ,	og	
har	på	bagrrund	af	denne	gennemgang	lavet	en	arbejds-/ønskeliste	som	vil	sætte	
retningen	for	greenkeepernes	arbejde	med	banen.	
På	sidste	års	generalforsamling	blev	der	spurgt	til	planerne	for	udviklingen	af	banen.	
Dette	ligger	dels	i	den	førnævnte	plan	inden	for	hvad	budgettet	tillader,	men	også	i	
det	igangværende	arbejde	med	at	lave	et	andet	teested	på	hul	7,	så	vi	får	et	kortere	
"targethul"	som	har	stået	på	ønskelisten	i	lang	tid.	
Den	nye	puttingreen	er	også	et	igangværende	projekt,	som	vi	forventer	klar	til	spil	
sidst	på	den	kommende	sæson,	om	vejret	vil...	
	
Vi	vil	gerne	takke	Max	og	greenkeeperteamet	for	den	store	og	engagerede	indsats	i	
ligger	for	dagen,	så	vi	har	en	god	bane	at	spille	på.	At	der	er	meget	vådt	derude	kan	
vi	ikke	gøre	så	meget	ved,	men	banen	har	fået	rigtigt	meget	ros	gennem	hele	
sæsonen,	både	fra	medlemmer		
	
Vi	har	hen	over	sæsonen	haft	hjælp	af	frivillige	til	forskellige	ting	i	klubben,	fremover	
vil	der	også	være	forskellige	opgaver	ude	på	banen	der	skal	løses,	så	der	håber	vi	at	
vi	kan	lokke	nogen	af	jer	til	at	gi'	en	hånd	med.	
	 	



IT-udvalget	-	kommunikation	
		
www.kaloegolf.dk	er	generelt	godt	besøgt,	det	er	blevet	til	61.879	(61.345)	besøg	
siden	sidste	generalforsamling.	
Vi	er	i	bestyrelsen	enige	om	at	vi	skal	ha’	revitaliseret	hjemmesiden,	der	er	lavet	et	
oplæg	til	en	ny	side,	som	vi	vil	bruge	vinteren	på	at	arbejde	videre	med.	
Klubbens	Facebook	side	er	også	et	kommunikationsmiddel	som	vi	skal	have	focus	på,	
og	planen	er	at	der	bliver	én	person	der	har	ansvaret	for	kommunikationen	både	og	
eksternt.	
	 	



Begynderudvalget	/	Rekrutteringsudvalget	
	
I sæsonen 2015 har vi haft rigtig mange begyndere i gang, der har været 97 
personer som har købt et begynderforløb, de 15 af dem starter først når 
sæsonen går i gang i 2016. 
 
Begynderforløbet består at 5 undervisningslektioner, 3 timers 
teoriundervisning + en online prøve og sidst men ikke mindst 
begyndermatcherne.  
 
For at det her kan lykkes kræver det en del frivillige hjælpere, der skal bruges 
undervisere til teoriundervisningen og der skal bruges holdkaptajner til 
begyndermatcherne, der skal lyde en stor tak til alle dem som hjælper til med 
det. 
 
Vi ser frem til en ny sæson med forhåbentlig mange nye begyndere som vi 
kan være med til at give en stor oplevelse med golfspillet, og som efter 
begynderuddannelsen kan meldes ind i Kalø Golf Club. 
 
Planlægningen omkring begynderuddannelsen, åbent hus arrangement og 
markedsføring osv. starter vi op i starten af det nye år. 
  



Juniorafdelingen	
	
På junior siden i Kalø har vi haft en flot sæson, både på resultaterne, og på at 
fast holdt de juniorspiller vi har i Kalø, og sidst men ikke mindst på at 
opbygge en trænings kultur hvor vi kan skabe gode golfspiller og gode 
kammeratskaber. 
Vi har i 2015 fået en harmonisk træningstrup, hvor de dygtige er bliver 
udfordret og hvor der er lagt et program for alle, så det er golf for alle og 
uden hensyn til niveauet, og flere er vores junior kan deltage i den træning 
man har lyst til, sagt på en anden måde, har man lyst til at spille golf og 
lægge tid og flid i det, er der et tilbud til alle Kalø´s junior. 2015 var også året 
hvor vi i Kalø junior afd. udvidet vores gruppe og tog vores ynglinge med i 
junior arbejdet, vi har pt. 15 ynglinge i klubben, som alle har fået tilbud om 
træning en gang om ugen og 13 stk. har taget imod, og har udviklet sig helt 
fantastisk. 
Det er kun muligt med en masse hjælp og planlægning fra udvalget side. Fra 
juniorudvalget side skal der derfor lyde en stor tak til Gert Pedersen, Jesper 
Skov, og Jens Peter som har gjort det muligt at flere af vores juniorer har haft 
mulighed for meget golf, både på Driving range med også ude på banen, og 
selvfølgelig også til alle forældrene der hjælper til med mange af de praktiske 
opgaver, sidst men ikke mindst stor tak til kontoret, der er ingen tvivl om at 
den hjælp og opbakning har kunne ses på resultaterne i 2015.	
 	
Og der har været mange rigtig gode junior resultater i år.	
 	
Blot nogle af de flotte resultater	
 	
Rasmus Løt: 1. plads i JDT turnering.	
 	
Gustav Klausmann: 3. plads og bronze ved Årgangsmesterskaberne.	
Mathias Jensen: 72 slag brutto = 62 slag netto ved Årgangsmesterskaberne.	
Sebastian Damm Olsen Nr. 6   Årgangsmesterskaber, U12 år                  	
U16B hold: Delt 3. plads på landsplan	
Rasmus Løt: 6. plads ved DM i Handigolf	
Oskar Svenningsen: Vinder af B – rækken ved Kalø Par3bane Mesterskab	
 
Sidst men ikke mindst var det også 2 junior på 2.holdet der var med til at 
sikre oprykning til 4 div. Og det er kun et spørgsmål om tid før nogle af 
talenterne finder vej til vores bedste hold  i kalø  	
 	
Og mens vi julehygger og golf udstyret er gemt langt inde i garagen, er flere 
af juniorerne i fuld gang med træning både teknisk og fysisk, plus hvis vejret 
tillader det en runde på banen.	
 	
Håber vi ses på kalø golf anlæg i 2016, vi i juniorudvalget og juniorspillerne 
har meget vi vil opnå i de kommende sæsoner, og vi glæder os. 
  



Sportsudvalget	
	
Sportsafdelingen	har	i	år	bestået	af	4	hold	–	3	herrehold	og	et	damehold.		
Truppen	var	i	år	blevet	udvidet	med	nogle	nye	spillere	for	at	skabe	endnu	mere	
konkurrence	om	pladserne	til	holdkampene.	De	nye	blev	hurtigt	rigtig	godt	
integreret	i	truppen,	sammenholdet	og	det	sociale	liv	i	truppen	er	ikke	set	bedre	i	
rigtig	mange	år.	Hen	over	sæsonen	kom	der	også	nogle	stykker	til,	som	også	gjorde	
en	rigtig	fin	figur.	
På	damesiden	har	vi	desværre	ikke	fået	nogen	tilgang,	men	til	gengæld	har	de	damer	
i	truppen	virkelig	kæmpet	og	præsteret	på	fornemste	vis	på	trods	af	et	noget	højere	
hcp.	end	modstanderne.		
Heldigvis	har	alle	damerne	givet	tilsagn	til	at	give	den	gas	igen	i	2016,	hvilket	
Sportsudvalget	er	meget	glade	for,	da	det	er	vigtigt	for	udvalget	også	at	kunne	
præsenterer	et	konkurrencehold	i	fremtiden.	
Vi	havde	ikke	fået	nye	sponsorer	i	sportsudvalget,	men	der	skal	lyde	et	stort	tak	til	
vores	tre	sponsorere;	Wilke	promotion,	Tømrermesteren	v/	John	Mckinney	og	ikke	
mindst	Sharp	
Igen	i	år	var	hele	truppen	samlet	til	boldopsamling	i	de	levende	hegn	rundt	om	
driving	rangen	og	hakke	de	bolde	op	som	har	gravet	sig	ned	i	jorden	hele	vejen	
rundt.	Igen	i	år	fik	vi	samlet	rigtig	mange	bolde	sammen,	hvilket	sparede	klubben	for	
indkøb	af	nye	træningsbolde.	
Derudover	fik	truppen	også	under	kyndig	ledelse	af	Allan	Skourup	bygget	et	
fittingskur	til	proen	oppe	under	halvtaget.	
	
I	juli	måned	afholdt	vi	”spil	med	Eliten”	hver	onsdag	aften,	hvor	alle	frit	kunne	
komme	og	spille	med	i	ranglisteturnering	fra	hvid	tee.	Dette	vil	vi	køre	igen	i	juli	
2016,	samtidig	med	at	vi	måske	vil	udvide	det	til	juni	måned	også,	med	spil	fra	
forskellige	tee	steder	hver	gang.		
Vi	håber	at	endnu	flere	vil	komme	og	spille	med	os	i	fremtiden.	
	
Igennem	hele	vinteren	var	truppen	samlet	til	vintertræning	i	Volstrup,	hvor	vi	havde	
lejet	indendørs	anlægget	i	et	par	timer	om	tirsdagen	fra	januar	til	april.	Sideløbende	
startede	selve	golfsæsonen	med	vores	vinterturnering,	hvor	vi	spillede	4	runder	på	
forskellige	baner.	
Vores	sæson	startede	først	rigtigt	op	med	træning	i	ultimo	marts.	
For	at	spare	penge	samt	pga.	en	skæv	kalender	med	diverse	helligdage,	afholdte	vi	
ikke	en	decideret	træningslejr,	men	mere	en	træningsaften	hjemme	i	Kalø	for	at	
være	klar	til	de	første	holdkampe	i	slutningen	af	april.	
Herretruppens	helt	store	målsætning	til	sæsonen	var	oprykning	til	4.	Division	fra	et	
af	de	to	kvalhold	vi	havde,	da	vi	på	papiret	burde	have	holdet	som	kunne	være	med	
og	samtidig	er	springet	fra	1.	holdet	i	3.	division	og	ned	til	de	to	kval	hold	meget	



stort,	så	det	ville	være	vigtigt	at	have	holdene	rent	niveaumæssigt	tættere	på	
hinanden.	
Dette	viste	sig	også	at	være	tilfældet	da	både	2.	og	3.	holdet	ville	have	kvalificeret	sig	
til	oprykningsspillet,	hvis	ikke	det	var	fordi	et	af	modstanderholdene	havde	trukket	
mange	af	deres	førsteholdsspillere	ned	til	sidste	spilleweekend.		
Da	førsteholdet	meget	sikkert	havde	sikret	sig	forbliven	i	3.	Division,	var	banen	lagt	
for	vores	2.	hold,	som	tog	til	oprykningsspil	i	Varde	og	sikkert	kvalificerede	sig	til	4.	
Division.	
Det	betyder	at	vi	fra	næste	sæson	har	et	hold	i	henholdsvis	3.	Division,	4.	Division	og	
kvalrækken.	Herudover	har	vi	valgt	at	tilmelde	et	ekstra	hold,	som	skal	bestå	af	en	
blanding	mellem	nogle	unge	juniorer	og	ynglinge	og	noget	erfaring	fra	elitetruppen,	
for	at	vores	talenter	er	bedre	rustet	til	hulspilsformatet,	når	de	en	gang	i	fremtiden	
skal	føre	Kalø’s	elite	videre.	
	
Sportsudvalget	ser	frem	til	en	ny	spændende	sæson	vi	vil	gerne	hjælpe	klubben	
endnu	mere,	så	vi	fortsat	kan	dyrke	golf	som	sport	i	Kalø	Golf	Club.	
	 	



Matchudvalg	
	
Sæsonen	2015	er	netop	afsluttet,	-	desværre	med	en	aflyst	3-køllematch	–	
men	alligevel	9	klubmatcher	igennem	året,	med	tilfredsstillende	deltagelse.	
Konkret	vil	det	sige	79,8	deltagere	pr.	match.	
	
Det	har	også	været	vores	første	matchsæson	i	det	nye	klubhus	med	tilhørende	
Golfcafé,	der	har	været	lidt	begyndervanskeligheder	-	men	gennemgående	har	
oplevelserne	været	tilfredsstillende.	
	
Matchudvalget	har	præsenteret	et	varieret	matchprogram,	og	haft	en	godt	
samarbejde	med	sekretariatet	igennem	sæsonen,	hvilket	vi	håber	vil	kunne	
fortsætte	i	den	nye	sæson	2016	
En	kæmpestor	TAK	for	et	fantastisk	og	engageret	arbejde	i	udvalget,	skal	lyde	til	
Peter	&	Mariann	Grünbaum	samt	Jette	Mortensen…	Det	er	mit	håb	at	de	3	er	villige	
til	at	fortsætte	dette	arbejde	udfra	de	kompetencer	og	viden	de	efterhånden	har	
opbygget	igennem	flere	år.	
	
Sponsorudvalg:	
	
Sæsonen	2016	har	også	været	et	godt	og	spændende	år	for	Sponsorudvalget	–	hvor	
der	internt	i	udvalget	har	været	et	rigtigt	godt	samarbejde,	og	ligeså	en	god	og	
konstruktiv	dialog	med	alle	vores	Sponsorer….	store	som	knap	så	store….	
Vi	har	haft	nogle	spændende	”arrangementer”	–	bla.	for	1.	gang	en	tur	til	Tyskland,	
hvor	vi	spillede	2	runder	golf	og	havde	et	godt	socialt	samvær…	dette	gentages	til	
den	kommende	sæson…	
En	anden	god	begivenhed	var	Sponsormatchen	i	maj,	med	pæn	deltagelse,	samt	et	
par	mindre	arrangementer	her	i	klublokalet	med	lidt	info	&	hygge.	
	
Det	er	vores	plan	fremtidigt,	med	bl.a.	en	ny	hjemmeside	–	at	vil	lave	en	mere	
struktureret	database,	som	indeholder	konkret	fakta	om	hver	enkelt	”Sponsor”	
således	vi	får	udviklet	”netværket”	endnu	mere…	og	hvor	vi	med	et	nyt	set	up	i	vores	
Café	her	–	vil	kunne	tilbyde	ekstra	nye	ting,	som	ekstra	ift.	de	”pakker”	vi	for	
nærværende	har…	
	
Tak	for	det	gode	samarbejde	til	Martin,	-	og	Tak	for	den	udviste	interesse	fra	alle	
vores	Sponsorer,	I	er	virkelig	med	til,	at	gøre	en	stor	forskel	for	Kalø	Golf	Club…	
hvilket	vi	håber	i	fortsætter	med.	
	 	



Generelt:	
	
En	beretningen	kigger	i	princippet	tilbage	på	året	der	er	gået.	
Den	daglige	drift		er	da	også	den	der	har	taget	langt	den	største	fokus	og	energi,	
men	fremtiden	ligger	jo	som	regel	lige	om	hjørnet,	så	den	har	vi	hele	tiden	med.	
	
På	den	korte	bane	har	vi	nogle	praktiske	ting	i	og	omkring	klubhuset	som	skal	
afsluttes,	modellen	for	den	fremtidige	drift	af	KLUBCAFÉEN	skal	på	plads	og	så	kigger	
vi	på	mulighederne	for	at	komme	med	i	en	“fritspilsordning”	i	en	eller	anden	form.		
	
Til	slut	vil	jeg	gerne	takke	alle	de	frivillige	der	har	været	med	til	at	løse	store	og	små	
opgaver	hen	over	hele	sæsonen,	det	er	af	uvurderlig	værdi	for	klubben	at	kunne	
trække	på	medlemmerne	til	at	løse	små	som	større	opgaver,	og	jeg	kan	godt	love	at	
behovet	ikke	bliver	mindre…	
	
Dette	var	slut	på	bestyrelsens	beretning.		
	
	


