
Referat af bestyrelsesmøde i Kalø Golf Klub d. 16.02.2015 
 
Til stede: 
Michael Møller Larsen 
Jan Lykke 
H.C. Langfeldt 
Brian Dragstrup 
Martin Riemenschneider 
Peder Carlo Babis 
Elisa Elkjær Plejdrup 
 
 

1. Referat fra seneste møde (19/1)  
Godkendt 

 
 
2. Orientering fra Forretningsudvalget 

Indretning af  køkken klubhus og møblement er sat igang 
Tilbud fra Klausman omk. indretning af køkken 180.000 + moms. 
Der indhentets flere tilbud omkring indretning af klubhus som helhed. 
Den endelige beslutning tages af klubhusudvalget – men skal tages inden for en fornuftig 
økonomisk ramme. 
Forslag til ønskeseddel med videre ønsker om blomster. 
Der afholdes et møde med Par 4 omkring financeringsmuligheder for klubhus og kommende 
puttinggreen. 
Der er blevet afsat 200.000 til inventor I klubhuset 
Forslag fra Michael om et stolesponsorat. 

3.  
      Økonomi/HC - financiering af indretning af klubhus 

Den overordnede financeringsplan – tilskud fra Par 4 . Par 4 skal være den primære 
financeringskilde. Rammen skal være 400.000 + moms for mødelokale og møblement i 
klubhus og køkken 
Balance 31/10 udleveret til bestyrelsen. 
Der er underskrevet papirer m.h.s. til banktilbud fra Sparekassen Rønde  

       
       4   Nyt fra kontoret, v/Martin 

Medlemstal:  
            Nye medlemmer siden 19. januar 3 medlemstal pt 657. 
            Flytning" af klubhus: 
            Klubhuset skulle gerne være færdigt onsdag den 26. feb. 
            Toiletterne klar til afbenyttelse. 
            Shop og kontorer skulle gerne være klar omk. den 20-27 marts. 
 
      5.    Nyt fra DGU 
             Tema og repræsentantskabsmøde: 
             Michael deltager muligvis. 
 
      6.   Golfmesse i Herning? 



            Vi deltager ikke, det er for dyrt i forhold til hvad vi forventer af få ud af det. 
 
      7.  Nyt fra udvalgene 
           Mail fra Peder Babis (vedhæftet) - principiel drøftelse af punkter og bestyrelsens    
           beslutningskompetancer: 
          Babis: 
          Mangler konkret håndgibelig målsætning for klubben. 
          Vi burde foretage en budgetrevision I forhold til medlemstal. 
          Til næste bestyrelsesmøde en opfølgning af vores egne visioner. 
          Der lægges vægt på bestyrelsens mandat til at træffe beslutninger. 
                           
8. Evt. 
- Klubhus indretning 
  Der tages beslutning om møblement på klubhusudvalgets møde snarest. 

- Sæson-/Sæsonstart (Åbningsuge (uge 16) Elisa) 
 Der bliver arrangementer hele uge 16. Information sendes til medlemmerne snarest. 

- Kommunikation: Hvordan markedsfører vi ? Det nye Kalø? (Hvilke magasiner / aviser)? 
- Jan har kontakt til en journalist fra Aarhus Stifttidende angående pressedækning af hele uge 

16. 
- Der arbejdes med en opdatering af hjemmesiden og facebooksiden 
- Konstruktion af sponsorater herunder fremskaffelse af tøj i klubbens afdelinger samt 

diverse.. 
- Konstruktion af sponsorater flyttes til næste møde. 

 
9. Næste møder  
   Datoer for de to næste møder d. 23/3 kl. 18.00 og d. 8/4  kl. 15.30. 
  
  
 
 
 
 
 
 
	  


