
Referat af bestyrelsesmøde i Kalø Golf Club den 7-10-2015 
 
 
Til stede:  
Peder Carlo Babis, Henrik G. Nielsen, H.C. Langfeldt, Michael Møller Larsen, Martin G. 
Riemenscheider, Elisa Elkjær Plejdrup 
 
1. Orientering fra forretningsudvalget – Nr. 19 

 
Diskussion omkring ansættelses forhold med hensyn til pro. Flere muligheder: Måske 
en deling med en anden golfklub. Så vil proen være tilknyttet klubben måske tre 
dage om ugen. Kan give problemer omkring undervisningen, som tit foregår efter 
klokken 16. Måske ville det være en bedre løsning at ansætte en person, med fokus 
på en alround klubtræner, der også ville kunne varetage andre funktioner i klubben. 
Martin ser nærmere på de forskellige muligheder. 
 
Vi mangler en, der vil uddanne sig til klubdommer: Kontakt Michael eller Martin 
 
Ny forpagter, flere henvendelser, diskussion omkring ansættelsesforhold og model 
for caféen 
Vælges en forpagter af caféen, vil det være sværere for bestyrelsen og klubben at få 
indflydelse på driften og priserne. 

      Ansættes en bestyrer vil bestyrelsen og golfklubben have større medbestemmelse og    
      et andet ejerskab i forhold til priser og indretning af klubhus 
 

 
     Løsningsmulighederne vil blive præsenteret på fyraftensmødet den 19. oktober. 
  
2. Økonomi H.C 

Den sidste ureviderede balance gennemgået. Balancen følger vore forventninger. 
Regnskabet bliver fremlagt til generalforsamlingen.  
Forslag til ændring af regnskabsåret, så det fremadrettet kører kalendermæssigt. 
Forslag udarbejdes til generalforsamlingen den 16/12. Kræver vedtægtsændring. 

  
3. Nyt fra kontoret: Martin 

 
Tilbageblik på arbejdsdagen den 3. oktober.  
Arbejdsdagen var en kæmpesucces. 33 medlemmer gjorde et godt stykke arbejde 
med at forskønne området omkring klubhuset. En god dag, med fin forplejning og 
hygge! 

 
4. Nyt fra udvalgene: 

a. Baneudvalg: 
Der er lavet en prioriteret liste over forbedringer på alle 18 huller. Der er sat af til 
putting green foran terrassen, arbejdet påbegyndes snarest. Hul 7 laves til et 
target hole. Nyt teested på hul 14 for damerne. 



Planer om en vinterbane med 9 greens. Nærmere information til fyraftensmødet 
den 19. oktober 

 
        b. Klubhusudvalg: 

Der er planlagt en billedvæg på væggen ved siden af baren i klubhuset. Nogle 
effekter fra det gamle klubhus hænges op. 
De gamle tavler med klubmestre og hole in one, er der desværre ikke plads til, 
grundet meget lidt vægplads, i det nye klubhus. Der skal findes en ny løsning og 
designes nye tavler, som er mindre og som passer bedre ind i det nye klubhus. 
Det er en opgave, der skal arbejdes på over vinteren. 
 

5. Evt.  
        Max har lavet en oversigt over maskinparken. PT kører det. 
         
        a. Klubber i klubben 
        For at styrke samarbejdet i klubben og klubberne i klubben, arrangeres et møde for  
        udvalgene i klubber i klubben. Datoen kommer ud på mail og på klubbens  
        hjemmeside. 
        Der er valgt et kontaktudvalg for klubber i klubben, som består af Peder Carlo Babis  
        og Elisa Elkjær Plejdrup. 

b. Fyraftensmøde den 19/10 
Dagorden er sendt ud til medlemmerne 

 
  6.  Næste møder: 4/11 kl. 18.30. 16/12 kl. 17.00 Generalforsamling kl. 19 
 
 
        
 
        

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
	


