
Kalø	  Golf	  Club	  -‐	  bestyrelsesmøde	  den	  2/7	  2015	  

Til	  stede:	  

Brian,	  HC,	  Michael,	  Elisa,	  Martin	  

Afbud	  fra	  Henrik	  og	  Babis	  

1.	  Referat	  fra	  seneste	  møde	  (28/5)	  godkendt	  

2.	  Orientering	  fra	  Forretningsudvalget	  -‐	  Par	  4	  (p-‐plads/nabo	  klage)	  

Møde	  i	  morgen	  den	  3.	  juli.	  

Gået	  lidt	  i	  stå	  med	  parkeringspladsen.	  

Par	  4	  mener	  vejen	  er	  færdig.	  Vejen	  kan	  evt.	  vandes.	  Klage	  over	  støv	  og	  støj	  fra	  naboerne.	  Vejen	  må	  ligge	  i	  
par	  4	  regi.	  Lægges	  over	  til	  ejerne	  at	  svare	  på	  klagerne.	  

3.	  Økonomi/HC	  -‐	  (investeringer	  (liste)	  -‐	  drift	  -‐	  likviditet)	  

Gennemgået	  30/6	  2015	  balance	  og	  drøftet	  de	  forskellige	  forhold.	  Og	  vi	  har	  gennemgået	  et	  revideret	  budget	  
frem	  til	  30/9	  2015.	  

Forretningsudvalget	  går	  videre	  med	  budget	  opfølgning.	  

Bestyrelsen	  overvejer	  regnskabsåret	  med	  videre	  i	  forhold	  til	  at	  optimere	  driften.	  

4.	  Nyt	  fra	  kontoret,	  v/Martin:	  

Nye	  skabe	  til	  bagrummet	  anskaffes	  snarest,	  senest	  august.	  

a. Medlemstal:	  732	  pr	  2.	  juli	  
b. Greenfee	  pris	  på	  200	  kr.	  i	  juli	  
c. Pay	  and	  Play	  banen	  normal	  pris	  plus	  en	  vand.	  	  

	  
d. Klubhus	  –	  Forpagter	  

	  
Der	  er	  sat	  kamera	  op	  i	  klubhuset.	  På	  sigt	  skal	  der	  være	  åbent	  fra	  kl.	  6	  til	  23	  og	  fadølsanlægget	  
sikres.	  

c.	  Arbejdsdag	  skubbes	  til	  august	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d.	  Nyt	  fra	  DGU	  

	  	  	  	  	  	  	  	  e.	  Div.	  

5.	  Nyt	  fra	  udvalgene	  



Baneudvalget	  er	  i	  gang	  med	  at	  gå	  i	  gennem	  banen.	  De	  første	  9	  huller	  er	  gennemgået.	  De	  næste	  9	  huller	  
gennemgåes	  i	  uge	  28.	  

Klubhusudvalget:	  Skrænter	  renses	  og	  der	  anlægges	  græs.	  

6.	  Evt.	  

Vi	  skal	  have	  en	  dresscode,	  rimelig	  enkelt	  skal	  hænge	  i	  gangen.	  -‐	  Dresscode	  -‐	  KGC	  

-‐	  ERFA	  Djursland	  -‐	  er	  der	  sat	  en	  dato?	  

-‐	  To-‐Do	  liste	  fra	  sidste	  møde:	  

Sættes	  i	  regneark	  med	  navne	  på.	  

Arbejdet	  omkring	  en	  ny	  hjemmeside	  påbegyndes	  

-‐	  "Golfspilleren	  i	  centrum”	  -‐	  se	  tilsendt	  materiale	  fra	  DGU	  (mail	  fra	  Martin)	  

Dyrt	  6000	  kr.	  om	  året.	  Omkring	  budgetlægningen	  ser	  vi,	  om	  vi	  har	  råd.	  

-‐	  Udestående	  opgaver	  især	  klubhus	  &	  klubhusområde	  påbegyndes	  efter	  arbejdsdagen	  

Gert	  Petersen	  er	  i	  praktik.	  Stor	  opbakning	  omkring	  coaching	  forløbet.	  

-‐	  VIP	  medlemsskab	  (Elisa)	  er	  klar,	  men	  stilles	  i	  bero	  til	  næste	  sæson.	  

-‐	  “Stolesponsorat"	  status	  sættes	  i	  gang	  ASAP!	  

	  

7.	  Næste	  møder	  se	  nedenstående	  

	  

Oplistning	  af	  opgaver:	  

	  	  

-‐	  området	  omkring	  klubhuset	  mangler	  at	  blive	  færdigt	  (plan	  laves	  af	  klubhusudvalg)	  

-‐	  diverse	  skabe	  i	  bagrummet	  

-‐	  opdeling/“glasvæg”	  i	  brusenicher	  

-‐	  printerskab	  i	  foyer	  færdiggøres	  (Martin)	  

-‐	  afgrænsning	  af	  P-‐plads	  (arbejdsdag?)	  

-‐	  rengøringsområdet	  ved	  skuret	  (klubhusudvalg)	  

-‐	  skabe	  i	  omklædningsrum	  (IKEA?)	  



-‐	  3	  små	  flagstænger	  langs	  vejen	  op	  til	  klubhuset	  (Martin/Max)	  

-‐	  "Kalø	  Golf	  Club”	  skilt	  og	  belysning	  på	  gavlen	  (udendørs)	  (ikke	  bestilt)	  

-‐	  Kalø	  Golf	  Club	  stander	  flyttes	  fra	  den	  gamle	  p-‐plads	  til	  ???	  (ud	  til	  Århusvej)	  -‐	  (Martin/Max)	  

-‐	  Klublokale	  -‐	  opdeling;	  hvad	  gør	  vi	  (Claus?)	  

-‐	  “Indhegning”	  af	  skråninger	  langs	  klubhus	  

-‐	  ur	  på	  toppen	  (sponsor?)	  

-‐	  Velkomstskilt	  på	  væg	  ved	  indgang	  fra	  p	  plads	  

De	  to	  næste	  møder	  onsdag	  den	  12/8	  og	  3/9	  

	  	  

	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  


