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Referat	  af	  KGC	  bestyrelsesmøde	  den	  8/4	  2015	  
	  
Til	  stede:	  	  
Peder	  Carlo	  Babis	  
Martin	  Riemenschneider	  
Henrik	  G.	  Nielsen	  
Elisa	  Plejdrup	  
	  
	  

1) Referat	  fra	  den	  23/3	  Godkendt	  
	  

2) Orientering	  fra	  forretningsudvalg:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Intet	  møde	  PT	  
	  

3) Økonomi	  :	  
Udsat	  til	  næste	  møde	  	  	  
	  	  

4) Nyt	  fra	  kontoret	  V/Martin	  
	  
Siden	  1.	  Januar	  20	  medlemmer	  mere:	  14	  prøvemedlemmer	  5	  flexmedlemmer	  	  
2	  seniormedlemmer	  ikke	  de	  store	  udsving	  ,	  da	  det	  jo	  ikke	  er	  nu,	  folk	  melder	  sig	  ind.	  
	  
Forpagter:	  	  	  	  God	  start,	  flot	  klubhus,	  Klaus	  har	  fået	  megen	  ros	  	  
Rengøring:	  	  	  af	  klubhuset	  (toiletter)	  skal	  på	  plads..	  	  aftalt	  med	  forpagtningsaftalen,	  men	  
skal	  aftales	  endelig	  snarrest	  efter	  ibrugtagen	  af	  klubhuset..	  
	  
Babis:	  Ønske	  om	  udlejningsgolfbags	  udenfor	  i	  stedet	  for	  v/indgangspartiet	  (skuret)	  
som	  er	  klubbens	  (primært)	  	  Claus	  må	  få	  lavet	  et	  aflåseligt	  skab	  i	  bagrummet,	  hvor	  der	  
er	  plads….	  
	  
Udendørs:	  	  
Den	  gamle	  Skomaskine	  placeres,	  der	  laves	  opmærkning	  på	  parkeringspladsen	  foran	  
klubhuset	  –	  så	  dette	  afgrænses.	  	  Ingen	  biler	  længere	  ind	  end	  gavl	  ved	  El-‐Buggys..	  med	  
Kampesten	  eller	  hegn.	  
Børster	  i	  kæde	  til	  udstyrs	  rengøring.	  Udvide	  arealet	  ved	  vasken,	  så	  vandet	  kan	  ledes	  
væk	  –	  slange	  monteres	  på	  vandhanen	  
	  
MARKEDSFØRING	  GOLFENS	  DAG:	  
Annoncer	  i	  lokalaviserne,	  markedsført	  på	  face	  book	  med	  reklamer.	  
Bannerreklame	  på	  golf.dk	  med	  henblik	  på	  greenfee	  gæster.	  
Journalistdag	  onsdag	  15/4	  repræsentanter	  fra:	  Golfmedier,	  Jyllandsposten,	  
adresseavisen,	  Århus	  Onsdag.	  Markedsførings	  uge	  21	  beskrivelser	  af	  lokale	  
virksomheder,	  her	  får	  vi	  to	  siders	  indlæg.	  
	  
Nyt	  fra	  DGU:	  
Vi	  har	  fået	  nye	  DGU	  kort.	  	  	  Bagmærker	  +	  chips	  udleveres	  nu.	  
Opkrævning	  til	  vores	  bagrum	  på	  vej	  ud,	  der	  er	  bestilling	  af	  flere	  bagrum	  end	  tidligere	  
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5) Nyt	  fra	  udvalgene:	  
	  

Behov	  for	  flere	  spejle	  (damer)	  og	  skabe	  til	  aflåsning	  i	  omklædningsrum.	  (MR)	  
Diverse	  ophængstavler,	  måtter	  og	  skilte	  kommer	  uge16	  	  
Ønske	  om	  flytbare	  skillevægge	  til	  klubhuset.	  Der	  skal	  undersøges	  muligheder	  
Flagstang,	  sponsortavle	  sættes	  op	  fredag	  en	  10/4	  .	  
Terrassemøbler	  tages	  i	  brug	  når	  de	  er	  olieret,	  frivillig	  hjælp	  (Freddy)	  -‐	  snarrest	  
Skabe	  skal	  etableres	  i	  bagrummet	  til	  bla.	  matchudvalg	  og	  forpagteren.	  
Ønske	  om	  en	  trådløs	  printer	  i	  baren.	  

	  
Matchudvalget:	  
	  
Ønske	  om	  fastmonteret	  pc	  ved	  bagvæggen	  i	  klubhuset,	  så	  man	  kan	  køre	  logo	  på	  
væggen	  og	  benytte	  den	  til	  møder	  –	  eller	  alternativ	  til	  dette.	  
	  
6) EVT:	  
Sæsonstart:	  	  
Go	  opbakning	  til	  Plantorama	  matchen	  120	  deltagere.	  Til	  festen	  ca.	  40	  
	  
Elisa	  	  foreslår	  nyt	  medlemskab:	  
Plus	  medlemskab:	  2000	  kr.	  Oveni	  senior	  medlemsskabet.	  	  
	  
Fordele	  ved	  et	  plusmedlemsskab	  kunne	  være:	  
	  
Man	  bliver	  privat	  sponsor	  i	  klubben.	  
15%	  rabat	  på	  varer	  i	  shoppen	  og	  ydelser	  i	  restauranten.	  
Et	  antal	  gratis	  greenfees	  om	  året	  
En	  gratis	  middag	  for	  to	  i	  restauranten	  med	  en	  flaske	  vin.	  
En	  sponsor	  match	  hvor	  man	  kan	  invitere	  to	  personer.	  
Buggy	  et	  par	  gange	  om	  året.	  
	  
Forslaget	  indstillet	  til	  vedtagelse,	  indholdet	  	  undersøges	  nærmere.	  
	  
Babis:	  
Forslag	  til	  åbning	  af	  banen	  om	  vinteren.	  Det	  kunne	  være	  åbning	  af	  enkelte	  huller.	  
udfordringer	  jordbunden.	  	  
	  
Begynderarbejdet	  kører	  med	  hjælp	  fra	  Roy	  og	  Claus.	  
	  
Henrik	  melder	  sig	  til	  at	  starte	  Hole	  In	  One	  klubben	  op	  igen	  Kommer	  med	  nyt	  forslag	  til	  
digital	  visning	  i	  stedet	  for	  tavler.	  Martin	  går	  videre	  med	  ideen.	  
	  
Konstruktion	  af	  sponsorater	  fra	  Henrik	  udsættes	  til	  næste	  møde	  
Næste	  møde	  den	  6/5	  kl.	  18.30	  –	  med	  lidt	  forplejning	  

	  
	  
	  


