
Referat	  fra	  KGC	  bestyrelsesmøde	  torsdag	  d.	  28/5-‐2015	  
	  
Deltagere:	  HCLM,	  Babis,	  Henrik,	  Michael,	  Martin	  

Fraværende:	  Elisa	  (afbud),	  Brian	  

	  

Dagsorden:	  

1.	  Referat	  fra	  seneste	  møde	  (6/5) 
2.	  Orientering	  fra	  Forretningsudvalget	  (overdragelse/møde	  med	  Par	  4	  Aps	  torsdag	  kl.	  16.30) 
3.	  Økonomi/HC 
4.	  Nyt	  fra	  kontoret,	  v/Martin: 

a.	  Medlemstal 
b.	  Klubhus	  -‐	  Forpagter 
c.	  Nyt	  fra	  DGU 
d.	  Div. 

5.	  Nyt	  fra	  udvalgene	  (se	  mail	  fra	  Babis	  vedr.	  Matchudvalg) 
6.	  Evt. 
-‐	  ERFA	  Djursland? 
-‐	  Dresscode	  -‐	  KGC 
-‐	  To-‐Do	  liste	  fra	  sidste	  møde: 
	  
-‐	  Udestående	  opgaver,	  især	  klubhus	  &	  klubhusområde	  (se	  nedenfor) 
-‐	  Gert	  Pedersen	  (Martin) 
-‐	  VIP	  medlemsskab	  &	  begynderarbejdet	  (Elisa)	  –	  udkast	  til	  nyt	  medlemsskab	  præsenteret 
-‐	  “Stolesponsorat"	  status	  –	  Henrik	  tager	  opgaven 
-‐	  Konstruktion	  af	  sponsorater	  herunder	  fremskaffelse	  af	  tøj	  i	  klubbens	  afdelinger	  samt	  diverse.	  (Henrik) 
7.	  Næste	  møder	  (25/6	  +	  ?	  kl.	  18.30) 
	  
Oplistning	  af	  opgaver: 
  
-‐	  Området	  omkring	  klubhuset	  mangler	  at	  blive	  færdigt	  (plan	  laves	  af	  klubhusudvalg) 
-‐	  Diverse	  skabe	  i	  bagrummet 
-‐	  Placering	  af	  bærebags	  til	  par3	  banen 
-‐	  Printerskab	  i	  foyer	  færdiggøres	  (Martin) 
-‐	  Afgrænsning	  af	  P-‐plads  
-‐	  Rengøringsområdet	  ved	  skuret	  (klubhusudvalg) 
-‐	  Skabe	  i	  omklædningsrum	  (IKEA?) 
-‐	  Udendørsmøbler	  på	  terrasen	  (rengjorte	  &	  olierede) 
-‐	  3	  små	  flagstænger	  langs	  vejen	  op	  til	  klubhuset	  (Martin/Max) 
-‐	  Opslagstavler	  &	  “pictogrammer”	  til	  toiletter	  -‐	  (er	  kommet/ophængt) 
-‐	  "Kalø	  Golf	  Club”	  skilt	  og	  belysning	  på	  gavlen	  (udendørs)	  (ikke	  bestilt) 
-‐	  Kalø	  Golf	  Club	  stander	  flyttes	  fra	  den	  gamle	  p-‐plads	  ned	  til	  “Golfspilleren”	  ved	  indkørslen	  -‐	  (Martin/Max) 
-‐	  Belysning	  i	  shop	  (er	  opsat) 
-‐	  Klublokale	  -‐	  opdeling	  (Babis) 
-‐	  “Indhegning”	  af	  skråninger	  langs	  klubhus 
-‐	  Ur	  på	  toppen	  (sponsor?) 
-‐	  Velkomstskilt	  på	  væg	  ved	  indgang	  fra	  p	  plads 
-‐	  Tv	  skærme	  skal	  op	  til	  hole	  in	  one,	  rækkemestre	  samt	  sponsor	  og	  aktiviteter 
-‐	  Færdiggørelse	  af	  JP's	  skur	  (det	  skal	  males/indrettes	  -‐	  ansv.	  JP)	  
  



1.	  Sidste	  referat	  
Drøftelse	  af	  sponsorat/donation.	  Donation	  er	  bidrag	  til	  klubben	  uden	  forventning	  om	  at	  få	  noget	  retur,	  i	  
modsætning	  til	  sponsorat.	  
Sport	  24	  vil	  donere	  trøjer	  til	  eliten.	  De	  spørges	  om	  et	  evt.	  sponsorat.	  

	  

2.	  Orientering	  fra	  Forretningsudvalget	  (overdragelse/møde	  med	  Par	  4	  Aps	  torsdag	  kl.	  16.30)	  
Overdragelse	  fra	  Par	  4	  gik	  godt.	  P-‐plads	  ordnes	  så	  snart	  vejret	  tillader	  det	  (der	  er	  møde	  med	  entreprenøren	  
fredag	  d.	  29/5)	  

3.	  Økonomi	  
Budget/regnskab	  opdateret	  til	  d.	  20/5	  udleveret.	  Budgettet	  holder	  i	  store	  træk,	  trods	  en	  lavere	  
greenfeeindtægt	  grundet	  den	  kolde	  sæsonstart.	  
HCLM	  laver	  budgetrevision	  i	  Juli.	  

4.	  Nyt	  fra	  kontoret	  
-‐	  Medlemstal:	  736	  pr.	  dd.	  (21	  udmeldelser	  pr.	  1/7,	  lavere	  end	  forventet).	  
-‐	  Mange	  gode	  initiativer	  fra	  forpagter	  
-‐	  Nyt	  medlemskab;	  Kalø	  PREMIUM	  oplæg	  til	  ”pakke”	  gøres	  færdigt	  inden	  næste	  møde.	  
-‐	  Rønde	  Sparekasse;	  kundearrangement	  efter	  sommerferien.	  
-‐	  VW	  Grenå,	  ny	  sponsor	  –	  ny	  bil	  til	  hole	  in	  one	  præmie	  
-‐	  Ny	  mand	  (Martin)	  i	  greenkeeperstaben	  

5.	  Nyt	  fra	  udvalgene	  
-‐	  Sport:	  Elite	  Tour	  (weekenden	  d.	  13.-‐14.	  juni),	  holdkampe	  i	  den	  kommende	  weekend	  (30.-‐31.	  maj)	  
-‐	  Match:	  60	  deltagere	  til	  Pinsematch,	  Peder	  træder	  ud	  af	  matchudvalget.	  
-‐	  Sponsor:	  5	  potentielle,	  3	  emner	  fra	  hvert	  best.	  medl.	  
-‐	  Bane:	  Træer	  fra	  Møllerens	  Hus,	  skal	  bruges	  på	  banen	  hvis	  det	  er	  ok	  med	  ejerne.	  Møde	  i	  baneudvalget	  
snarest.	  
-‐	  Klubhus:	  Skærme	  til	  klubmestre,	  hole	  in	  one	  ”digitaliseres”.	  Der	  er	  indhentet	  tilbud	  på	  3	  skærme.	  Det	  
effektueres	  så	  hurtigt	  som	  muligt	  (med	  betaling	  d.	  1/8)	  for	  at	  give	  dynamik,	  og	  spare	  udgiften	  til	  opdatering	  
af	  de	  gamle	  tavler.	  

3.	  Evt.	  
-‐	  ERFA	  møde	  med	  Djursland	  –	  H.C.L.M.	  arrangerer	  et	  september	  møde.	  
-‐	  Dresscode:	  Den	  gamle	  dresscode	  planche	  findes	  frem	  igen	  og	  synliggøres	  for	  både	  medlemmer	  og	  gæster	  
(MML	  sender	  rundt).	  
-‐	  Plankeværk/vindafskærmning	  omkring	  terrasse,	  tilbud	  sendes	  rundt.	  
-‐	  Ruminddeling	  i	  klublokalet,	  tilbud	  sendes	  rundt	  

7.	  Næste	  bestyrelsesmøde	  
(25/6	  +	  6/8	  kl.	  18.30)	  


