
Referat	  fra	  KGC	  medlemsmøde	  d.	  20.	  august	  2014	  
Der	  var	  fremmødt	  ca.	  80	  medlemmer	  fra	  Kalø	  Golf	  Club.	  	  
Medlemmerne	  var	  spændte	  på	  at	  høre	  om	  Kalø	  Golf	  Club	  i	  2015,	  og	  især	  det	  kommende	  nye	  klubhus	  er	  jo	  
et	  stort	  fremskridt	  for	  klubben.	  

Dagsorden:	  
1.	  Info	  fra	  sekretariat	  og	  bestyrelsen	  
2.	  Status	  på	  klubhusbyggeri	  (Par	  4	  v./Gert)	  
3.	  Kalø	  Golf	  Club	  anno	  2015	  
4.	  Eventuelt	  /	  spørgsmål	  

1.	  Info	  fra	  sekretariatet	  og	  bestyrelsen	  

Medlemsudviklingen	  i	  2014	  
Vi	  er	  gået	  fra	  ca.	  640	  til	  760	  nye	  medlemmer	  i	  2014.	  	  
Der	  er	  endda	  medregnet	  udmeldte	  pr.	  1./7.	  
Altså	  en	  nettotilgang	  på	  120	  nye	  medlemmer!	  Denne	  medlemstilgang	  skyldes	  det	  store	  arbejde	  der	  er	  gjort	  
i	  rekrutteringsudvalget,	  sekretariatet	  og	  blandt	  alle	  de	  frivillige	  hjælpere	  i	  klubben.	  

Greenfeespillere	  i	  2014	  
Her	  midt	  i	  august	  er	  vi	  på	  samme	  antal	  greenfee	  spillere	  som	  i	  hele	  2013,	  selvom	  vi	  har	  ringere	  faciliteter	  
(ex.	  klubhusbyggeri	  og	  ingen	  café).	  
Der	  er	  en	  lille	  overvægt	  i	  antal	  greenfeespillere	  på	  pay&play	  ifht.	  18-‐huls	  banen.	  

Økonomi:	  
Årets	  resultat	  ender	  på	  +/-‐	  2%	  af	  omsætningen	  (indenfor	  100.000	  kr.).	  
Det	  anses	  for	  tilfredsstillende	  da	  klubben	  er	  gået	  fra	  en	  omsætning	  på	  300.000	  kr.	  til	  ca.	  5	  mio.	  kr.	  i	  
forbindelse	  med	  den	  nye	  konstruktion,	  hvor	  vi	  selv	  står	  for	  driften.	  

2.	  Klubhusbyggeri	  
Status	  på	  byggeriet:	  

• Ny	  leveringsdato:	  17./2.-‐2015,	  da	  man	  har	  ventet	  på	  resultatet	  jordbundsprøver	  hen	  over	  
sommerferien.	  De	  er	  nu	  klar	  og	  alt	  er	  i	  orden.	  

• Soklen	  bygges	  ovenpå	  1,5	  meter	  sandpude	  
• Der	  bliver	  etableret	  køkkenfaciliteter,	  så	  der	  kan	  drives	  café	  i	  det	  nye	  klubhus	  i	  2015.	  

3.	  Kalø	  Golf	  Club	  2015	  
Igen	  i	  2015	  vil	  der	  være	  fokus	  på	  rekruttering	  af	  nye	  medlemmer	  og	  endnu	  bedre	  integrering	  af	  de	  nye	  
medlemmer	  i	  klubben.	  

Økonomisk	  vil	  der	  stadig	  være	  fokus	  på	  indtægter	  og	  udgifter,	  så	  vi	  kan	  komme	  ud	  med	  et	  positivt	  resultat	  i	  
2015.	  

Der	  bliver	  stor	  åbning	  af	  det	  nye	  klubhus	  og	  café	  med	  en	  masser	  aktiviteter	  for	  medlemmer	  og	  gæster.	  



4.	  Eventuelt	  
• Peter	  Grünbaum	  foreslår	  at	  vi	  ser	  på	  nye	  teestedsmarkeringer	  og	  evt.	  giver	  de	  forskellige	  teesteder	  

tal	  (banens	  længde),	  og	  så	  laver	  4	  baner	  med	  ca.	  300	  meters	  forskel	  /	  1200	  meter	  mellem	  korteste	  
og	  længste	  bane.	  

• Skal	  vi	  have	  set	  på	  medlemsfordele	  /	  flere	  samarbejdsklubber?	  
• Kalø	  nævnes	  aldrig	  i	  den	  lokale	  presse	  (ex.	  matchresultater,	  nyheder	  mm.)?	  	  

Bestyrelsen	  arbejde	  på	  at	  finde	  en	  presseansvarlig,	  som	  fodrer	  lokalpressen	  med	  redaktionelt	  
omtale.	  

• De	  forskellige	  udvalg	  vises	  ikke	  på	  hjemmesiden	  efter	  nogle	  punkter	  er	  rykket	  frem.	  	  
• Billeder	  fra	  klubhusbyggeriet	  skal	  ligge	  kronologisk	  i	  samme	  galleri	  på	  hjemmesiden	  


