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Kære	  medlemmer,	  
	  

Hermed	  bestyrelsens	  beretning	  for	  sæsonen	  2013/2014	  
	  	  
Den	  forgangne	  sæson	  har	  på	  mange	  måder	  været	  spændende.	  Vi	  skulle	  i	  denne	  
sæson	  for	  første	  gang	  stå	  på	  egne	  ben,	  dette	  har	  været	  både	  udfordrende	  og	  
lærerigt.	  
Vi	  er	  gået	  fra	  en	  omsætning	  på	  ca.	  ¼	  million	  til	  over	  4	  millioner,	  og	  af	  de	  regninger	  
der	  kommer,	  kan	  vi	  ikke	  længere	  sende	  en	  større	  eller	  mindre	  del	  videre	  til	  Proark.	  
Omvendt	  lander	  alle	  indtægter	  i	  vores	  lomme,	  så	  det	  drejer	  sig	  jo	  “blot”	  at	  drive	  
forretningen	  så	  der	  er	  balance	  mellem	  disse	  to	  størrelser.	  Mere	  om	  det	  senere…	  
	  
Ønsket	  om	  at	  få	  klubhuset	  op	  på	  toppen	  er	  gået	  i	  opfyldelse,	  byggeriet	  er	  nu	  så	  
fremskredent	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  nødvendigt	  at	  bruge	  megen	  fantasi	  for	  at	  
danne	  sig	  et	  billede	  af	  hvordan	  det	  kommer	  til	  at	  se	  ud.	  Håndværkerene	  har	  med	  
en	  ihærdig	  indsats	  hentet	  den	  tid	  der	  blev	  tabt	  grundet	  dårligt	  vejr,	  og	  klubhuset	  
forventes	  nu	  at	  stå	  færdigt	  medio	  februar	  måned.	  
	  
Vi	  glæder	  os	  rigtigt	  meget	  til	  dette,	  sæsonen	  i	  Møllerens	  Hus	  har	  langfra	  været	  
optimal.	  Lokalerne	  kendte	  vi	  og	  de	  har	  været	  som	  de	  nu	  engang	  er,	  men	  på	  café-‐
delen	  har	  der	  været	  rigtigt	  meget	  tilbage	  at	  ønske.	  
Vi	  vidste	  at	  det	  ville	  blive	  en	  udfordring	  for	  alle;	  og	  hvis	  vi	  skal	  tage	  det	  positive	  
med	  videre	  må	  det	  være	  at	  vi	  har	  fundet	  ud	  af	  hvor	  meget	  det	  betyder	  at	  have	  et	  
velfungerende	  klubhus/klubliv,	  og	  hvor	  meget	  muligheden	  for	  at	  få	  noget	  at	  spise	  
har	  været	  savnet	  af	  både	  medlemmer	  og	  gæster.	  
Vi	  har	  i	  længere	  tid	  arbejdet	  på	  at	  finde	  en	  løsning	  med	  en	  forpagter	  af	  caféen,	  og	  
vi	  har	  været	  i	  den	  heldige	  situation	  at	  der	  har	  været	  en	  god	  interesse	  fra	  
kvalificerede	  emner.	  Vi	  skal	  nu	  have	  gennemført	  de	  sidste	  forhandlinger,	  og	  vil	  i	  
nærmeste	  fremtid	  præsentere	  vores	  kommende	  forpagter.	  
	  
Hverken	  vores	  udlejer	  –	  Par	  4	  Aps	  –	  eller	  Kalø	  Golf	  Club	  har	  tidligere	  været	  
involveret	  i	  et	  klubhusbyggeri,	  og	  der	  har	  været	  og	  er	  mange	  ting	  at	  tage	  stilling	  
til.	  Det	  er	  ikke	  altid	  vi	  er	  enige,	  men	  vi	  har	  altid	  en	  god	  dialog	  om	  tingene,	  og	  det	  
vil	  bestyrelsen	  gerne	  sige	  mange	  tak	  for.	  
	  



Baneudvalget	  
	  
På	  banesiden	  og	  som	  golfspiller	  har	  denne	  sæson	  været	  den	  længste	  i	  mange	  år,	  
ca.	  9	  måneder	  på	  sommergreens	  er	  det	  blevet	  til,	  hvilket	  er	  1-‐2	  måneder	  mere	  
end	  vanligt.	  
Det	  har	  med	  golfspillerens	  briller	  derfor	  været	  en	  god	  sæson	  –	  vejret	  har	  i	  store	  
træk	  artet	  sig	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  spille	  golf	  –	  men	  nu	  hvor	  vi	  selv	  driver	  banen	  og	  
hvor	  der	  er	  der	  kommet	  den	  økonomiske	  dimension	  på,	  har	  det	  med	  disse	  briller	  
været	  en	  dyr	  sæson.	  Græsset	  har	  været	  i	  vækst	  langt	  hen	  i	  november	  måned,	  og	  
der	  har	  været	  behov	  for	  at	  klippe	  noget	  længere	  end	  normalt,	  hvilket	  koster	  både	  
brændstof,	  mandetimer	  og	  ekstra	  vedligehold.	  Jeg	  kan	  som	  et	  eksempel	  nævne	  at	  
Martin	  ringede	  til	  mig	  i	  oktober	  måned….	  
Dette	  nævnes	  ikke	  fordi	  det	  er	  noget	  usædvanligt	  -‐	  tvært	  imod	  –	  men	  blot	  for	  at	  
beskrive	  en	  del	  af	  Kalø	  Golf	  Club’s	  nye	  virkelighed.	  
	  	  
Banen	  har	  fået	  meget	  ros	  gennem	  sæsonen	  af	  både	  medlemmer	  og	  gæster,	  denne	  
ros	  går	  direkte	  videre	  til	  greenkeeperteamet.	  
Vi	  har	  i	  indeværende	  sæson	  været	  begunstiget	  af	  et	  generelt	  godt	  golfvejr,	  det	  er	  
blevet	  til	  mange	  runder	  på	  både	  18-‐huls	  banen	  og	  Pay	  and	  Play	  banen.	  Vi	  har	  solgt	  
Greenfee	  18	  huls	  banen	  2567	  gæster	  og	  P&P	  banen	  2329	  gæster.	  Vi	  var	  meget	  
meget	  tæt	  på	  at	  vi	  kom	  i	  mål	  med	  indtjeningen	  på	  greenfee	  i	  forhold	  til	  det	  
budgetterede,	  og	  det	  er	  vi	  godt	  tilfredse	  med	  i	  forhold	  til	  de	  faciliteter	  vi	  har	  haft	  
mulighed	  for	  at	  tilbyde.	  
	  	  
På	  banen	  har	  der	  været	  fokus	  på	  at	  få	  den	  daglige	  drift	  til	  at	  fungere,	  der	  har	  
bevidst	  ikke	  været	  de	  store	  projekter,	  og	  vi	  synes	  at	  vi	  set	  hen	  over	  sæsonen	  har	  
kunne	  tilbyde	  en	  bane	  i	  rigtig	  god	  stand.	  
Som	  de	  fleste	  nok	  har	  hørt	  eller	  kunne	  regne	  ud,	  star	  vi	  overfor	  en	  “flytning”	  af	  
puttinggreen.	  Vi	  skal	  have	  en	  ny	  puttinggreen	  oppe	  ved	  det	  nye	  klubhus,	  der	  er	  
flere	  løsningsmodeller	  i	  spil,	  og	  der	  er	  endnu	  ikke	  truffet	  et	  valg	  i	  forhold	  til	  dette.	  
	  
	  	  
	  
IT-‐udvalget	  -‐	  kommunikation	  
	  	  
Vores	  hjemmeside	  (www.kaloegolf.dk)	  er	  generelt	  godt	  besøgt,	  det	  er	  blevet	  til	  
61.345	  besøg	  siden	  sidste	  generalforsamling	  (62.056).	  
Vi	  har	  i	  bestyrelsen	  løbende	  drøftet	  funktion	  og	  layout	  i	  forhold	  til	  hvem	  



hjemmesiden	  henvender	  sig	  til.	  Vi	  har	  som	  det	  ser	  ud	  lige	  nu	  8	  kanaler	  som	  vi	  
kommunikerer	  igennem:	  kaloegolf.dk,	  kalø	  facebook,	  torsdagsherrerne,	  
tirsdagsdamerne,	  juniorerne,	  eliten,	  facebook	  eliten	  +	  nyhedsbreve	  og	  udsendte	  
nyheder	  fra	  kaloegolf.dk.	  
Det	  synes	  vi	  er	  mange,	  og	  i	  forhold	  til	  det	  samlede	  kommunikations	  setup	  vil	  vi	  
gerne	  ensrette	  og	  forenkle	  vores	  “ansigt	  udadtil”.	  Vi	  ved	  at	  kommunikationen	  
både	  internt	  mellem	  medlemmer	  og	  til	  de	  nye	  kunder	  i	  butikken	  er	  vigtig,	  så	  vi	  vil	  
lægge	  kræfter	  i	  at	  dette	  bliver	  bedre.	  
	  	  
	  	  
Begynderudvalget	  /	  Rekrutteringsudvalget	  
	  
Begynderudvalget	  har	  haft	  et	  travlt	  år,	  hvor	  vi	  har	  forsøgt	  at	  gøre	  forholdene	  så	  
gode	  som	  muligt	  for	  vores	  nye	  medlemmer.	  Vi	  har	  lavet	  om	  på	  begynderforløbet	  
for	  at	  opnå	  et	  mere	  løbende	  indtag	  af	  medlemmer.	  Vi	  har,	  hver	  onsdag	  hele	  
sæsonen,	  holdt	  begyndertræning	  på	  par	  3	  banen,	  det	  som	  I	  kender	  som	  
Spillerbørsen.	  
Det	  har	  kørt	  sideløbende	  med	  Spillerbørsen	  på	  stor	  bane,	  så	  overgangen	  fra	  
prøvemedlem	  til	  fuldgyldigt	  medlem	  kunne	  ske	  glidende.	  	  
Vores	  holdkaptajner	  har	  igen	  i	  år	  været	  en	  stor	  hjælp	  i	  begynderforløbet.	  En	  stor	  
tak	  til	  dem.	  De	  har	  hver	  onsdag	  igennem	  hele	  sæsonen	  været	  med	  til	  at	  give	  
tryghed	  for	  vores	  nye	  medlemmer.	  
I	  starten	  af	  sæsonen	  holdt	  vi	  golfens	  dag,	  hvor	  ca.	  80	  personer	  mødte	  op.	  Der	  var	  
fyldt	  godt	  op	  på	  anlægget,	  og	  vi	  nåede	  op	  på	  at	  få	  alle	  vores	  udlejningssæt	  ud	  at	  
spille.	  Vi	  har	  deltaget	  i	  forskellige	  arrangementer	  i	  lokalmiljøet,	  hvor	  vi	  har	  delt	  
materialer	  ud	  om	  KGC.	  	  
Vi	  har	  haft	  88	  prøvemedlemmer	  igennem	  begynderforløbet,	  hvoraf	  mange	  
efterfølgende	  er	  blevet	  medlemmer.	  	  
Vi	  har	  holdt	  åbent	  hus	  i	  forbindelse	  med	  DGU	  tiltaget	  ”spil	  resten	  af	  sæsonen	  for	  
500,-‐”	  Det	  gav	  mange	  nye	  medlemmer,	  som	  dog	  ikke	  alle	  har	  holdt	  ved.	  Dette	  
tiltag	  var	  lavet	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  få	  flere	  tidligere	  medlemmer	  tilbage	  i	  
golfklubberne.	  
Vi	  har	  endvidere	  i	  år	  haft	  begynderturneringer,	  og	  som	  noget	  nyt	  i	  år,	  har	  vi	  gjort	  
brug	  af	  eliten	  til	  at	  hjælpe	  til.	  Vores	  nye	  medlemmer	  har	  været	  rigtigt	  glade	  for	  det	  
nye	  tiltag.	  
Vi	  vil	  igennem	  vinteren	  videre	  udvikle	  begynderforløbet	  ud	  fra	  de	  erfaringer,	  vi	  har	  
gjort	  os	  i	  år.	  Vi	  håber	  at	  kunne	  tilbyde	  vores	  begyndere	  et	  endnu	  bedre	  forløb	  i	  
den	  kommende	  sæson,	  ud	  fra	  de	  nye	  idéer	  vi	  har	  fået.	  



Juniorafdelingen	  
	  
Sæsonen	  2014	  var	  på	  alle	  måder	  en	  ny	  start	  for	  junior	  afd.	  Nyt	  ejerskab	  af	  banen,	  
nye	  ansigter	  i	  juniorudvalget,	  forholdsvis	  ny	  træner,	  nyt	  kontingent,	  og	  sidst	  men	  
bestemt	  ikke	  mindst,	  mange	  nye	  junior	  spillere,	  og	  det	  er	  jo	  der	  vi	  skal	  sætte	  ind.	  
Vi	  har	  i	  2014	  set	  en	  fin	  fremgang	  i	  antallet	  af	  nye	  talentfulde	  juniorer.	  
Faktisk	  var	  vores	  juniorer	  så	  dygtige	  at	  de	  vandt	  en	  af	  afdelingerne	  i	  junior	  
kredsturneringen,	  og	  havde	  den	  flotte	  pokal	  til	  låns	  i	  ca.	  1	  mdr.	  
Derudover	  havde	  vi	  for	  først	  gang	  haft	  4	  juniorer	  med	  til	  DM	  årgangmesterskab	  
med	  en	  5	  plads	  som	  bedste	  resultat,	  men	  alle	  klarede	  udfordringen	  rigtigt	  flot.	  	  
	  
Vi	  har	  i	  2014	  haft	  en	  udfordring	  omkring	  ny	  trænings	  kultur,	  og	  samtidig	  er	  flere	  af	  
de	  "store"	  juniorer	  blivet	  "voksne",	  men	  her	  i	  anden	  halvdel	  af	  sæson	  er	  der	  ved	  at	  
være	  styr	  på	  trænings	  kulturen	  igen,	  og	  et	  nyt	  kuld	  talenter	  er	  ved	  at	  tage	  form,	  
blandt	  dem	  helt	  sikkert	  en	  af	  de	  kommende	  Klubmestre	  og	  måske	  endnu	  støre	  
bedrifter	  i	  fremtiden.	  
2014	  var	  som	  sagt	  en	  ny	  start	  for	  Kalø	  juniorer,	  men	  vi	  sluttede	  sæsonen	  med	  
næste	  dobbelt	  så	  mange	  junior	  end	  vi	  var	  starten.	  Tak	  for	  en	  opbyggende	  sæson,	  
og	  glæder	  os	  til	  2015	  som	  er	  rigtig	  godt	  i	  gang.	  
	  
Sportsudvalget	  
	  
Sportsafdelingen	  har	  i	  år	  bestået	  af	  4	  hold	  –	  3	  herrehold	  og	  et	  damehold.	  	  
Op	  til	  sæsonen	  mistede	  vi	  2	  af	  vores	  unge	  spillere	  fra	  1.	  holdet	  til	  andre	  klubber,	  
hvor	  der	  bliver	  investeret	  mere	  i	  elitegolf.	  Til	  gengæld	  har	  vi	  fået	  nogle	  nye	  med	  
fra	  klubben,	  og	  vi	  har	  i	  år	  satset	  mere	  på	  opbygning	  af	  ny	  træningskultur,	  og	  på	  at	  
det	  skal	  være	  sjovt	  at	  spille	  golf	  i	  Kalø.	  
Vi	  havde	  op	  til	  sæsonstarten	  også	  mistet	  3	  damespillere,	  derfor	  var	  det	  med	  stor	  
glæde	  at	  vi	  kunne	  finde	  nogle	  nye	  damespillere,	  så	  vi	  fortsat	  har	  et	  damehold	  
repræsenteret	  i	  Danmarksturneringen.	  
Sportsudvalget	  fik	  flere	  nye	  sponsorer	  op	  til	  sæsonen,	  og	  sportsudvalget	  vil	  
hermed	  gerne	  takke	  dem	  for	  at	  støtte	  golf	  som	  sport	  i	  Kalø	  Golf	  Club.	  
I	  marts	  havde	  vi	  et	  af	  vores	  sociale	  arrangementer,	  hvor	  vi	  skulle	  finde	  
træningsbolde	  i	  de	  levende	  hegn	  rundt	  om	  træningsbanen	  og	  hakke	  de	  bolde	  op,	  
som	  havde	  gravet	  sig	  ned	  i	  løbet	  af	  vinteren.	  Max	  greenkeeper	  mener	  vi	  har	  
fundet	  op	  mod	  5000	  træningsbolde,	  hvilket	  sparede	  klubben	  for	  indkøb	  af	  nye	  
træningsbolde.	  Så	  det	  er	  besluttet	  af	  det	  vil	  sportsudvalget	  gøre	  hvert	  år	  –	  vi	  slår	  



trods	  alt	  også	  en	  bold	  i	  hegnet	  i	  ny	  og	  næ.	  
Sportsudvalget	  startede	  sæsonen	  med	  en	  ny	  vinterturnering	  mod	  Lyngbygaard	  og	  
Randers,	  hvor	  vi	  skulle	  spille	  en	  runde	  på	  hver	  af	  de	  tre	  baner	  mod	  spillere	  fra	  de	  
andre	  klubber.	  Kalø	  havde	  sparet	  vintertræningen	  væk,	  og	  det	  kunne	  ses	  på	  
resultaterne	  at	  de	  andre	  klubber	  havde	  trænet	  både	  indendørs	  i	  Volstrup	  og	  været	  
på	  træningstur	  i	  udlandet.	  
Vores	  sæson	  startede	  først	  rigtigt	  op	  med	  træning	  fra	  sidst	  i	  marts.	  
For	  at	  spare	  penge	  afholdt	  vi	  for	  første	  gang	  træningslejr	  hjemme	  i	  Kalø,	  hvilket	  
fungerede	  fint	  da	  vi	  havde	  tid	  til	  at	  lave	  mere	  dybdegående	  træningsøvelser	  end	  vi	  
normalt	  laver	  til	  træning.	  
1.	  holdet	  herre	  var	  overmatchet	  i	  deres	  2.	  divisionspulje,	  hvor	  vi	  blandt	  andet	  
mødte	  Silkeborg	  og	  Varde.	  Silkeborg	  havde	  fx	  Europatourspilleren	  Morten	  Ørum	  
Madsen	  med	  i	  begge	  kampe,	  og	  faktisk	  havde	  Silkeborg	  ikke	  en	  eneste	  spiller	  med	  
over	  hcp.	  0!	  Så	  vores	  chance	  var	  de	  2	  kampe	  mod	  Århus	  1.	  hold.	  Desværre	  var	  vi	  
ikke	  gode	  nok,	  og	  endte	  sæsonen	  med	  nedrykning	  til	  3.	  division,	  som	  nok	  også	  
passer	  bedre	  til	  vores	  nuværende	  niveau.	  
I	  juli	  måned	  afholdt	  vi	  ”spil	  med	  Eliten”	  hver	  onsdag	  aften,	  hvor	  alle	  frit	  kunne	  
komme	  og	  spille	  med	  i	  en	  ranglisteturnering	  fra	  hvid	  tee.	  Dette	  vil	  vi	  køre	  igen	  i	  juli	  
2015,	  hvor	  vi	  håber	  at	  endnu	  flere	  vil	  komme	  og	  spille	  med	  os.	  
Hverken	  2.	  eller	  3.	  hold	  formåede	  ikke	  at	  rykke	  op,	  selvom	  2.	  holdet	  igen	  i	  år	  
havde	  chancen	  til	  sidst.	  
Til	  2015	  sæsonen	  vil	  vi	  starte	  med	  vintertræning	  fra	  januar	  i	  Volstrup,	  så	  vi	  er	  
bedre	  rustet	  til	  at	  udfordre	  de	  andre	  hold.	  Derudover	  håber	  vi	  at	  det	  gode	  
juniorarbejde	  fortsætter,	  så	  vi	  kan	  få	  flere	  juniorer	  på	  holdene	  i	  
Danmarksturneringen.	  
Sportsudvalget	  ser	  frem	  til	  en	  ny	  spændende	  sæson	  og	  vi	  vil	  gerne	  hjælpe	  klubben	  
endnu	  mere,	  så	  der	  også	  fremover	  fortsat	  kan	  dyrkes	  golf	  som	  sport	  i	  Kalø.	  	  
	   	  



Sponsor-‐	  og	  Matchudvalg	  
	  
Sæsonen	  2014	  har	  været	  spændende	  på	  godt	  &	  ondt,	  med	  baggrund	  i	  de	  nye	  
udfordringer	  for	  klubben,	  og	  ved	  selv	  nu	  at	  skulle	  stå	  for	  driften,	  med	  alt	  hvad	  
dette	  indebærer.	  	  
	  
Der	  har	  i	  løbet	  af	  året	  været	  forskellige	  udfordringer	  og	  nye	  ting,	  som	  ikke	  lige	  var	  
til	  at	  forudse,	  da	  vi	  startede	  sæsonen	  op.	  	  Eksempelvis	  var	  vi	  nødsaget	  til	  at	  lave	  
en	  nødplan	  angående	  cafe	  &	  udskænkning,	  idet	  vi	  ikke	  havde	  mulighed	  at	  
tiltrække	  en	  interessant	  forpagter	  til	  ”Møllerens	  Hus”	  –	  som	  fortsat	  skulle	  huse	  
klublokale,	  shop	  &	  sekretariatet…	  og	  derfor	  blev	  	  der	  efter	  diverse	  aftaler	  med	  
leverandører,	  truffet	  beslutning	  om	  de	  forskellige	  automatløsninger,	  som	  vi	  nu	  
sagtens	  kan	  se,	  desværre	  slet	  ikke	  kunne	  løse	  behov	  &	  service	  af	  medlemmer	  og	  
gæster	  tilfredsstillende.	  
Vi	  ser	  derfor	  meget	  frem	  til	  den	  nye	  sæson	  2015,	  hvor	  disse	  ting	  er	  tilbage	  i	  vanlig	  
gænge	  &	  forhåbentlig	  til	  stor	  glæde	  for	  gæster	  og	  medlemmerne.	  
	  
Dette	  har	  medvirket	  til,	  at	  vi	  gennem	  sæsonen	  desværre	  har	  haft	  tilbagegang	  i	  
deltagelse	  i	  diverse	  matcher,	  og	  der	  har	  skulle	  rykkes	  for	  at	  få	  flere	  folk	  til	  at	  
tilmelde	  sig,	  hvilket	  vi	  beklager,	  og	  håber	  det	  ændrer	  sig	  fremover,	  -‐	  da	  dette	  er	  
stærkt	  medvirkende	  til,	  at	  fastholde	  &	  tiltrække	  nye	  Sponsorer	  til	  klubben	  -‐	  ved	  en	  
stor	  massiv	  opbakning	  til	  disse	  –	  dette	  gælder	  iøvrigt	  for	  alle	  ”klub	  i	  klubber”.	  
	  
Den	  nye	  matchplan	  er	  færdig	  for	  kommende	  sæson,	  og	  som	  noget	  nyt	  har	  vi	  valgt	  
at	  lave	  den	  i	  en	  trykt	  udgave,	  som	  i	  alle	  kan	  få	  udleveret	  her	  i	  aften,	  så	  i	  allerede	  
nu	  kan	  afsætte	  dagene	  hvor	  disse	  matcher	  afvikles…	  bemærk	  venligst	  at	  der	  bliver	  
en	  del	  tiltag	  i	  åbningsugen	  (uge	  15)	  som	  dog	  fortsat	  mangler	  lidt	  detaljeret	  info,	  
hvilket	  følger	  senere.	  
	  
Tak	  til	  Thomas	  Mikkelsen,	  Jette	  Mortensen	  og	  Peter	  &	  Mariann	  Grünbaum	  for	  et	  
godt	  solidt	  stykke	  arbejde	  i	  Matchudvalget.	  
	  
Sponsorudvalget	  har	  arbejdet	  med	  lidt	  nye	  idéer	  igennem	  2014	  og	  har	  mere	  nyt	  til	  
den	  kommende	  sæson	  for	  vores	  samarbejdspartnere;	  en	  sæson	  som	  skal	  bringe	  
os	  et	  skridt	  videre	  ift.	  ”Erhvervsklubben”	  og	  forbedre	  muligheder	  for	  Networking	  
generelt	  for	  alle.	  	  
Vi	  har	  allerede	  planlagt	  aktivitetskalenderen	  for	  sæsonen	  2015	  –	  og	  har	  ligeså	  
allerede	  fået	  tilsagn	  fra	  Matchsponsorerne	  også	  for	  kommende	  sæson,	  som	  det	  



kan	  ses	  i	  den	  nye	  Matchkalender.	  	  2014	  har	  sponsormæssigt	  været	  en	  god	  sæson	  
for	  KGC	  –	  med	  en	  ca.	  indtægt	  på	  375.	  Tkr	  i	  Sponsorindtægt	  –	  og	  målet	  for	  2015	  vil	  
være	  at	  øge	  dette	  med	  25	  –	  30	  %..	  
Tak	  til	  Martin	  for	  et	  godt	  &	  inspirerende	  samarbejde	  –	  og	  til	  alle	  Sponsorer..	  
	  
Kontoret:	  
Jeg	  vil	  gerne	  på	  både	  bestyrelsens	  og	  vores	  ansattes	  vegne	  sige	  tak	  til	  alle	  dem	  
som	  har	  ydet	  frivilligt	  arbejde	  igennem	  det	  forgangne	  år.	  Dette	  arbejde	  er	  utroligt	  
vigtigt	  og	  gør	  virkeligt	  en	  stor	  forskel.	  Vi	  får	  fremadrettet	  i	  høj	  grad	  brug	  for	  
frivillige	  hænder	  for	  at	  klubben	  kan	  fungere	  og	  at	  økonomien	  hænger	  sammen. 
	   
Pr.	  31/12-‐2014	  flytter	  vi	  ud	  af	  vores	  nuværende	  klubhus	  så	  der	  vi	  kun	  være	  
mulighed	  for	  at	  bruge	  den	  blå	  pavillon	  på	  toppen,	  vi	  forventer	  på	  at	  det	  nye	  
klubhus	  åbner	  den	  ?,	  men	  nærmere	  tidspunkt	  meldes	  ud	  på	  hjemmeside,	  
facebook	  og	  golfbox. 
	   
Der	  vil	  i	  perioden	  indtil	  vi	  kan	  rykke	  ind	  i	  det	  nye	  klubhus	  blive	  oprettet	  et	  
midlertidigt	  kontor	  på	  greenkeepergården,	  åbningstider	  meldes	  ud	  på	  
hjemmeside,	  facebook	  og	  golfbox	  inden	  længe.	  
	  
Generelt:	  
Beretningen	  er	  som	  det	  ligger	  i	  navnet	  bagud	  skuende,	  og	  vi	  har	  da	  også	  i	  den	  
forløbne	  sæson	  lagt	  langt	  det	  meste	  af	  vores	  arbejde	  i	  at	  drive	  klubben	  igennem	  
sæsonen.	  
Vi	  har	  dog	  også	  brugt	  noget	  energi	  på	  at	  kigge	  fremad.	  Vi	  har	  brugt	  en	  dag	  
sammen	  på	  at	  sætte	  ord	  på	  hvilken	  størrelse	  KGC	  er,	  hvad	  vi	  mener	  vi	  skal	  stå	  for,	  
og	  hvor	  vi	  gerne	  vil	  hen.	  
Vi	  havde	  mange	  gode	  samtaler	  som	  vi	  har	  kogt	  ned	  i	  en	  vision	  og	  et	  sæt	  værdier,	  
som	  vi	  gerne	  vil	  præsentere	  for	  jer.	  
	  
Vi	  synes	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  et	  mål	  at	  styre	  efter,	  vi	  skal	  sammen	  finde	  ud	  af	  
hvordan	  vi	  kommer	  derhen…	  
	  
	  
	  


