
Referat fra Kalø Golf Club’s bestyrelsesmøde den 3/9 2015 
 
Til stede: 
Peder Carlo Babis 
Henrik G Nielsen 
Martin Riemenschneider 
H.C. Langfeldt 
Brian Drastrup 
Michael Møller Larsen 
Elisa Elkjær Plejdrup 
 
Dagsorden: 
 
1. Referat fra seneste møde (12/8 - er godkendt) 
2. Orientering fra Forretningsudvalget - No. 19/Personale/Par 4 Aps 
3. Økonomi - HC 
4. Nyt fra kontoret, v/Martin: 
                             a. Medlemstal - Greenfee (Åbent Hus 30/8) 
                             b. Klubhus 
                             c. Arbejdsdag d. 13/9       
                             d. Nyt fra DGU 
                             e. Div. 
5. Nyt fra udvalgene 
6. Evt. 
- Medlemsinformation??? 
- Generalforsamling - 16. december 
- Bestyrelsesseminar d. 7/10 - Kaløvig Lystbådehavn 
- To-Do liste fra sidste møde (vedhæftet - er der punkter der mangler så sig endelig til) 
- Dresscode - KGC (MML - se vedhæftede og nedenfor) 
 
7. Næste møder (7/10 kl. 9.00 (Kaløvig Lystbådehavn, samme dag som bestyrelsesseminar) + ??/? kl. 
kl. 18.30) 
 
Ad. 1. Referat fra seneste møde (12/8 - er godkendt) 
Ad. 2. Orientering fra forretningsudvalget  
Ad. 3. Økonomi – HC 
August måned langt bedre end budgetteret. Gode indtægter ved greenfee især I august 
   
Ad. 4. Nyt fra kontoret, v/Martin: 
a. Medlemstal - Greenfee (Åbent Hus 30/8) Stigning I medlemstal fra 739 til 747 
   Nye sponsorater: Støttesponsorat og Plus Medlemsskab yderligere information  sendes snarest til    
   medlemmmerne. 
    
 b. Klubhus  
Indretning af Klubhus: ophængning af diverse effekter I klubhus. Hole in one og klubmestre m.m  
kommer op på monitorer inden næste sæson. 
Forslag til Ris og ros kasse i gangen. 
Hylder ved spejIe damernes omklædning. 
 
 
                            
c. Arbejdsdag d. 13/9 Plan er sendt ud til medlemmerne.      



d. Nyt fra DGU Ny bane rating med virkning 1. Januar. Opfordring til medlemmerne om at rette 
nedslagsmærker op og lægge turf på plads. 
e. Div.  
Ad. 5. Nyt fra udvalgene 
Fra baneudvalget: banestatus foretaget alle huller gennemgået og der arbejdes med forbedringer på 
samtlige huller. 
Ad. 6. Evt. 
- Medlemsinformation opprioriteres. Mailchimp undersøges som mulighed for at få et system der er let 
at gå til i forhold til hurtigt at kunne sende information ud. 
- Claus har fundet nyt job. Slutter desværre som forpagter til den 31/12. Så klubben skal finde en    
anden løsning med hensyn til driften af restauranten. Men golfcaféen kører sæsonen ud. Processen   
med at finde en ny er i gang. 
- Generalforsamling - 16. December. 
- Bestyrelsesseminar d. 7/10 kl. 9 – 17 Kaløvig Lystbådehavn 
- Dresscode - KGC er vedtaget hænges op snarest 
 
Ad. 7. Næste møder (7/10 kl. 9.00 (Kaløvig Lystbådehavn, samme dag som bestyrelsesseminar) 
Punkter til bestyrelsesseminar sendes til Michael den 1/10 
Næste møde 4/10 


