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Referat	  af	  bestyrelsesmødet	  den	  6/5	  2015	  
Til	  stede:	  
Peder	  Carlo	  Babis	  
Henrik	  G.	  Nielsen	  
Michael	  Larsen	  
Brian	  Drastrup	  
H.C.	  Langfeldt	  
Fraværende:	  Martin	  Riemenschneider	  
	  
	  

1. Referat	  fra	  seneste	  møde	  (8/4)	  
J.V.F.	  punkter	  fra	  referatet:	  
-‐	  Aftale	  med	  rengøringsfirma:	  rengøring	  mandag,	  onsdag	  og	  fredag	  
-‐	  Når	  det	  ikke	  er	  golfrelaterede	  arrangementer,	  er	  det	  forpagterens	  opgave	  at	  gøre	  rent	  på	  
toiletterne	  og	  gangen	  
-‐	  Bærebags	  til	  udlejning	  bliver	  stående	  i	  forhallen.	  Der	  skal	  ikke	  etableres	  hylder.	  	  
-‐	  EL	  skobørste	  er	  på	  to	  do	  liste	  
-‐	  Der	  undersøges	  økonomi	  i	  at	  investere	  identisk	  hegn	  på	  2	  nederste	  plateauer	  med	  frivillig	  
arbejdskraft	  til	  udførelse,	  og	  i	  samme	  omfang,	  afgrænses	  P.	  pladsen	  ud	  mod	  stien	  op	  til	  	  
klubhuset	  –	  alternativt	  ligges	  store	  sten	  til	  afgrænsning.	  
	  

2.	  Orientering	  fra	  Forretningsudvalget	  
-‐	  Orientering	  fra	  forretningsudvalget	  møde	  den	  8/5	  
	  

3.Økonomi/HC	  -‐	  	  
-‐	  Mindre	  negativ	  difference	  i	  forhold	  til	  budgettet.	  Driften	  hænger	  stort	  ses	  sammen.	  
	  
	  

4.	  Nyt	  fra	  kontoret,	  v/Martin:	  
-‐	  I	  åbningsugen	  havde	  vi	  200	  greenfee	  gæster	  på	  besøg	  flot,	  vejret	  taget	  i	  betragtning.	  
-‐	  Til	  åbent	  hus	  var	  der	  ca.	  72	  besøgende.	  Vi	  har	  siden	  26.	  marts	  fået	  35	  nye	  prøvemedlemmer.	  
-‐	  Der	  er	  4	  toiletter	  åbent	  altid	  
-‐	  Færdiggørelse	  af	  skur	  på	  rangen	  formentlig	  i	  denne	  weekend	  
-‐	  Belysning	  af	  shop	  sættes	  op	  fredag	  
-‐	  Priser	  på	  skærme	  til	  hole	  in	  one,	  klubmestre	  og	  nyheder	  er	  modtaget,	  der	  er	  endnu	  ikke	  givet	  
pris	  på	  softwaren.	  

	  
a.	  Medlemstal	  

-‐	  Medlemstal;	  flot	  udvikling	  nu	  720	  medlemmer	  
b.	  Klubhus	  	  

-‐	  Der	  arbejdes	  på	  at	  finde	  flytbare	  skillevægge	  med	  lydabsorbering	  til	  klubhuset	  (Ansv.	  
	   PCB).	  

-‐	  Der	  foretages	  evaluering	  af	  forpagterens	  benyttelse	  af	  klubhuset	  til	  ikke	  golfrelaterede	  	  
	   arrangementer.	  Bestyrelsen	  har	  forståelse	  for,	  at	  det	  er	  en	  økonomisk	  nødvendighed	  	  
	   for	  at	  drive	  restaurant	  i	  klubhuset.	  

-‐	  Medlemmer	  informeres	  om	  arrangementer	  via	  mail	  fra	  klubben.	  Der	  lægges	  vægt	  på,	  at	  	  
	   medlemmer	  og	  gæster	  berøres	  mindst	  muligt,	  og	  at	  der	  kan	  købes	  mad	  og	  drikkevarer.	  
	  
c.	  Udbytte	  af	  åbent	  hus	  og	  golfens	  dag:	  Se	  punkt	  4	  
	  
d.	  Nyt	  fra	  DGU	  
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-‐	  Nye	  DGU	  kort	  er	  gået	  ud	  til	  medlemmerne	  
	  
	  
5.	  Nyt	  fra	  udvalgene	  

-‐	  Klubhusudvalget	  laver	  en	  plan	  for	  beplantning	  af	  skråninger	  
-‐	  Baneudvalget	  arbejder	  videre	  på	  at	  lave	  den	  ultimative	  vinterbane	  evt.	  med	  inddragelse	  
af	  huller	  fra	  par	  3	  banen.	  
Overvejelser	  angående	  vinteråbning	  af	  nogle	  green.	  En	  god	  ide	  for	  at	  skaffe	  flere	  
geenfee-‐gæster	  men	  en	  dårlig	  ide	  i	  forhold	  til	  kvaliteten	  af	  greens.	  Baneudvalget	  
kommer	  med	  forslag.	  
Elisa:	  
-‐Nyt	  medlemskab	  (seniormedlemsskab	  plus)	  er	  på	  vej,	  der	  lægges	  en	  sidste	  hånd	  på	  
indhold	  og	  pris.	  
-‐Match	  udvalget	  henstiller	  til	  medlemmerne,	  at	  de	  bakker	  op	  omkring	  klubmatcherne,	  
alle	  inkl.	  

6.	  Evt.	  
-‐	  “Stolesponsorat"	  –	  tages	  op	  til	  videre	  diskussion	  på	  næste	  FU-‐møde 
-‐	  Kommunikation	  &	  Information:	  Markedsføreringsplan	  for	  resten	  af	  2015	  skydes	  frem	  til	  
næste	  møde 
-‐	  Konstruktion	  af	  sponsorater	  herunder	  fremskaffelse	  af	  tøj	  i	  klubbens	  afdelinger	  samt	  
diverse.	  
-‐	  Henrik:	  Trøjer	  og	  bolde	  til	  elite	  og	  juniorer	  skal	  betragtes	  som	  en	  donation	  hvis	  dette	  
ønskes	  –	  dog	  bør	  vedkommende	  firma	  eller	  enkeltperson	  kontaktes	  af	  Sponsorudvalget	  
for	  at	  tilbyde	  et	  af	  de	  tilbud	  som	  allerede	  haves	  i	  KGC…	  
-‐	  Trøjer	  og	  bolde	  skal	  som	  udgangspunkt	  købes	  gennem	  shoppen	  i	  klubben	  –	  Eks.	  
”Klubdragt”	  –	  med	  formål	  at	  opnå	  sikkerhed	  for	  at	  kunne	  supplere	  i	  op	  til	  3	  sæsoner..	  
(økonomisk	  forsvarligt) 
 
	  

7.	  Næste	  møde	  	  
De	  to	  næste	  møder	  28/5	  og	  25/6	  kl.	  18.30	  
	  
Rå	  oplistning	  af	  opgaver	  i	  IKKE	  prioriteret	  rækkefølge	  (med	  forbehold	  for	  at	  nogle	  af	  
opgaverne	  er	  løst)	  
-‐	  området	  omkring	  klubhuset	  mangler	  at	  blive	  færdigt	  
-‐	  diverse	  skabe	  i	  bagrummet	  (der	  sættes	  flere	  bagskabe	  op) 
-‐	  placering	  af	  bærebags	  til	  par3	  banen	  (bliver	  muligvis	  på	  nuværende	  placering)	  -‐	   
-‐	  printerskab	  i	  foyer	  færdiggøres	   
-‐	  afgrænsning	  af	  P.plads 
-‐	  rengøringsområdet	  ved	  skuret 
-‐	  Aflåselige	  skabe	  i	  omklædningsrum	  (4-‐6	  stk	  i	  hvert) 
-‐	  rengøringsplan	  i/for	  klubhuset	  (i	  øvrigt	  bør	  alle	  3	  toiletter	  være	  åbne	  når	  der	  er	  match	  
eller	  mange) 
-‐	  udendørsmøbler	  på	  terrassen	  (rengjorte	  &	  olierede)…	   
-‐	  3	  små	  flagstænger	  langs	  vejen	  op	  til	  klubhuset 
-‐	  opslagstavler	  &	  “pictogrammer”	  til	  toiletter 
-‐	  "Kalø	  Golf	  Club”	  skilt	  og	  belysning	  på	  gavlen	  (udendørs) 
-‐	  Kalø	  Golf	  Club	  stander	  flyttes	  fra	  den	  gamle	  p-‐plads	  til	  (ud	  til	  Århusvej) 
-‐	  Indhegning”	  af	  skråninger	  langs	  klubhus	  er	  igangsat 
-‐	  ur	  på	  toppen	  (	  det	  arbejdes	  der	  på	  i	  sponsorudvalget 
-‐	  Velkomstskilt	  på	  væg	  ved	  indgang	  fra	  p-‐plads	  på	  vej 


