
Kalø Golfklub  
 
Bestyrelsesmødet den 12/5 
Til Stede: Brian Drastrup, Henrik G. Nielsen, H.C. Langfeldt, Peder Carlo Babis, Michael Møller 
Larsen, Martin Riemenscheider, Elisa Elkjær Plejdrup. 

1. Opfølgning af sidste møde 
Igangværende opgaver: Hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve direkte fra hjemmesiden. 
Fondsansøgninger, møde aftalt til den 25/5 eller den 27/5 
Fritspilsordning: bestyrelsen undersøger  muligheder og er allerede i forhandling. 
KGC 25 års jubilæum, udvalg nedsat, møde afholdes snarest. 
Funktionsbeskrivelser af udvalg. 
Kommunikationsplan KGC intern/ ekstern udarbejdes på et seminar for bestyrelsen I efteråret 
2016. 
Bænke på banen renoveres (Henning Møller) 

 
2. Pro - Bestyrer/forpagter – status 
Pro: Godt team, travlhed, tilfredse tilbagemeldinger fra medlemmer, gode tiltag så som ”test dit 
udstyr og demodage”. Den 26/6 er der demodag 
Cafeen med Morten som den drivende kraft kører fint, flere og flere vælger at spise i cafeen efter 
en runde golf. Desuden er der åbent hus arrangementer med buffet aftener, som også tiltrækker 
ikke golfere. Der har pt været afholdt 3 konfirmationer i klubhuset. Her fungerer modul -
opdelingen af lokalet godt. Den 17/6 er der igen buffet for medlemmer og andet godtfolk. 

  
3. Nyt fra kontoret (medlemmer, greenfee, andet 
  Arrangementer i den kommende tid 
21/5 Åbent hus Rønde Sparekasse 10-14 frit spil ved terningekast, banken giver mad og drikke, 
Sponsormatch den 18/5 
Nye medarbejdere: Jan Lykke ansat  ca 20 timer til hjælp i shop samt andet forefaldende arbejde. 
Rikke Hovgaard 15 timers flexjob ansat i shoppen. Birgitte rengøring 25-30 timer. De nye 
medarbejdere vil snarest blive præsenteret på hjemmesiden. 
Banen: nye træer plantet på hul 18. 
Tiltrækning af medlemmer samt forslag til emplementering af nuværende medlemmer til 
seniormedlemskab tiltag: 
match for flex medlemmer med spisning og præmier, dato ikke fastsat. Forslag om match for 
tilligere medlemmer. Det kunne eksempeltvis være “spil med en ven”. 
Greenfee omsætning på Pay and Play 3000 kr bedre end sidste år. Men ca. det samme bagud på 
18 hullers banen. En forklaring kunne være, det dårlige vejr i april måned. Men det gode vejr i 
maj, kan have en positive effekt. 



Medlemstallet i klubben øges støt, vi har  pr 12. maj 685 medlemmer en øgning på 27 
medlemmer siden 1. jan. 
Arbejdsdagen den 7. maj var igen i år  en stor succes. Ca 30 medlemmer var mødt op. Stor tak til 
alle. Der blev virkelig gjort en indsats, der kan ses, i klubhuset, på parkeringspladsen og rundt om 
på banen. 

4. Nyt fra udvalgene  
Banen: Der er nu skiftet pæle og malet skilte. 
Nyt fra juniorudvalget: Kommende landsholdspiller og OL deltager på ynglingeholdet, der er 
igangværende planer om en artikel i avisen. 
Eliten klarer sig fint, holdet har vundet begge  matcher. 
Cafeudvalg: 
Klubhuset har fået en hovedrengøring i forbindelse med arbejdsdagen.  Borde, stole , gulve og 
vinduer gjort rene . 
 

5. Økonomi 
H.C.: Økonomien følger  stort set budgettet. Likviditeten forventes at være bedre ved årets 
udgang. 

6. Evt. 
 Fondsandøgninger (Sponsornet - bl.a. LAG / MML)  møde afsættes snarest se datoer  under  
opfølgning af sidste møde. 
 Markedsføring af KGC: 
 spørgeskemaer angående banen og klubben udarbejdet . Skal sendes ud til medlemmerne pr.    
mail  senest den 1/6. 
 

8. Datoer for de to næste møder mandag 13. juni kl. 18 og torsdag den 11. 
august. 

 


