
Kalø	  Golf	  Club	  -‐	  bestyrelsesmøde	  den	  12/8	  -‐	  2015 

 
 
Tilstede: 
Brian, Henrik, Martin, H.C, Michael, Elisa 
 
Hermed referatet fra mødet onsdag d. 12/8  
  
1. Referat fra seneste møde (2/7) Ingen kommentarer 
2. Orientering fra Forretningsudvalget – Personale 
3. Økonomi – HC 
 
Der er ikke de helt store store afvigelser I budgettet I forhold til tidligere. Gode 
indtægter i greenfees og companydays. 
 
4. Nyt fra kontoret, v/Martin: 
    a. Medlemstal 
                                
Fra januar er medlemstallet steget med hundrede. Især er antallet                                
af flexmedlemmer steget. 
DGU tilbyder et arrangement åbent hus i golfklubben: Tag en ven med I golfklubben den 
30. august og få en Made in Denmark- pakke 
 
 b. Klubhus – Forpagter 
    Åbningstider  og klubhus har været til drøftelse.  
  
c. Arbejdsdag for medlemmerne bliver d. 13/9  2015    
 
 d. Nyt fra DGU 
 5. Nyt fra udvalgene 
Baneudvalgsmøde alle huller er gennemgået minutiøst. Alt hvad der hedder læhegn og    
beplantning bliver tyndet ud. 
Juniorerne er startet op igen og det går godt. Der er kommet 2 nye juniorer. Der er 11 
ynglinge I klubben og de går træning på nær 2. Der er træning 3 gange i ugen og der 
spilles i weekenden.  
Første hold spiller Ifor at blive I rækken. 2. og 3. Hold har begge gode chancer for 
kvalifikation til oprykningsspil. 
Veteran A holdet spiller finale om oprykning på Rold fredag den 28. August. 
 
 6. Evt. 
    

- Generalforsamling – 16/12 2015 
- Bestyrelsesseminar – 21/10 
- To do listen gennemgået området omkring klubhuset påbegyndes på 

arbejdsdagen. 
- Skabe I bagrummet er næsten færdige. 



- Opdeling /glasvæg i gang næsten færdigt. 
- ERFA Djursland - er der sat en dato? (HC) 
- H.C. arbejder på sagen. 
- Dresscode - KGC der arbejdes på sagen 
 

Kalø Premium medlemsskab medlemmerne informeres på Kalø Golfklubs hjemmeside .    
Kan tilkøbes pr. 1/9 
Stolesponsorat sættes igang hurtigst muligt. Information på Kalø Golfklubs hjemmeside.  
 
7. Næste møder (3/9 + 21/10 kl. kl. 18.30 
 
  
 
 
 
	  


