
 

 

Referat	fra	KGC	bestyrelsesmøde	d.	7/3-2016	
	
Deltagere:	Ingolf,	Brian,	Elisa,	Michael,	Martin	
Fraværende:	Peder,	HC,	Henrik	

Dagsorden:	

1.	Opfølgning	på	sidste	møde	

2.	Pro	-	Bestyrer/forpagter	

3.	Medlemsmøde	d.	15/3	-	agenda		

-	Velkomst	

-	Præsentation	af	den	nye	pro	løsning	for	KGC	

-	Præsentation	af	det	nye	golfcafé	koncept	

-	Banen	(vinteren	15/16	og	den	kommende	sæson)	

-	Sæson	2016	

-	Eventuelt	

4.	Nyt	fra	kontoret	(medlemmer,	greenfee,	andet)	

5.	Nyt	fra	udvalgene	

6.	Økonomi	-	kort	status	-	MR	(HC	er	i	Spanien)	-	Maskinpark	

7.	Evt.:	

-	Fondsandøgninger	(bl.a.	LAG)	

-	Fritspilsordning	-	hvad	er	status?	

-	Sæsonstart	2016?	

8.	Datoer	for	to	næste	møder	

	
1.	Opfølgning	på	sidste	møde:	
		
Ingen kommentarer. 
Opgavelister, se under eventuelt. 

2.	Pro	–	Café	bestyrer/forpagter:	
	
Pro: 
Sand Golf er startet i KGC. 
Kenneth er i gang, og Sander starter i forbindelse med Påsken. 
Kenneth er som udgangspunkt i Kalø 2 dage om ugen, Sander er her alle dage undtagen mandag. 
”Åbningstiden” er 9.00 – 21.00 i hverdage (fredag kl. 18), weekender aftales nærmere, så der 
burde være mulighed for alle for at få lektioner. 
Prisen for 25 min er samme som sidste år for 20 min – kr. 175,00 pr. lektion. 



 

 

Præsentation af dem begge til medlemsmødet. 
Pressemeddelelse udsendes efter mødet til relevante medier. 

Café drift: 
Flere personer/modeller har været i spil. Vi er meget tæt på en løsning, som vi forventer sat i 
gang fredag d. 22/3-2016. 
Løsningen præsenteres i så fald på medlemsmødet d. 15/3. 
 
Indretning/opdeling af lokale: En mobil skillevægsløsning kunne være en løsning, på opdeling af 
lokalet. 
Martin har lavet et oplæg på en 6-delt fleksibel løsning, dette sendes rundt til bestyrelsen. 

	

3.	Medlemsmøde	d.	15/3	–	agenda:	
 
Punkter til agenda: 
- Banen om vinteren/i overgangsperioden; der skal informeres bedre ud i forbindelse med 
ændring i status. 
- Ny hjemmeside 
- Sæson 2016: Færdiggørelse af puttinggreen, teested på hul 7, forventer samme standard på 
banen som i 2015 hvis vejret tillader det, frivillig dage, afskærmning på terrassen (2 x 13 meter) 
1 sektion laves hvis muligt, så den kan præsenteres på medlemsmødet, nye bagmærker 
præsenteres. Mærket er ”permanent” og skal ikke udskiftes hvert år. Der er et særskilt mærke 
for hver medlemskategori. Det kommer til at foregå på den måde, at hvis der ikke er betalt 
efter 1. betalingspåmindelse fjernes spilleretten (og der kan dermed ikke bookes tid i Golfbox. 
Baneservice vil følge op ude på banen), og der udsendes rykker. 14-20 dage efter forfaldsdato. 

4.	Nyt	fra	kontoret:	
	
- Medlemsstatus: +9 medlemmer, og +kr. 51.000,- i medlemsværdi 
- Kursus ”Den gode begynder (DGU)” i Holstebro, deltagere fra KGC: Brian, Gert P., Kenneth, 
Sander, Martin 
- Handicapkursus d. 10/3, i Vejen. Martin deltager. 
- Der arbejdes på en vindafskærmning til terrassen. 
- Ny medarbejder i greenkeeperstaben, Martin Bo - voksenelev. 
- Kommunikation (nyhedsmail fra hjemmesiden <-> Mailchimp, undersøges om de kan arbejde 
sammen, eller om Wordpress har et modul der kan udsende nyheder på mails til tilmeldte 
mailadresser (som den gamle hjemmeside)). 
Martin arbejder på dette sammen med Jan Lykke. 

4.	Nyt	fra	udvalgene:	
- Klubhusudvalg: sørger for blomsterløsning i caféen,  
- Baneudvalg: Der arbejdes på 7. tee når vejret tillader det. 
- Junior: IAB 
- Match: Mangler at få de sidste sponsorer på plads. 
- Kommunikation: IAB 

5.	Økonomi:	
- Økonomi: Der ser fornuftigt ud med diverse periodeforskydninger. 
- El- og varmeudgifter vil komme i balance efter årsopgørelsen til april/maj, så udsving fra 



 

 

byggeperioden ikke længere figurerer i aconto indbetalingerne. 
- Der skal tages fat på løbende udskiftning af maskinparken. Målet er på sigt at komme ud af 
lejeaftalen med Par 4, og selv ha’ en leasingløsning på maskinerne. 

6.	Eventuelt:	
- Fondsansøgninger: Der er etableret kontakt til Sponsornet, som vi vil afholde et møde med i 
Forretningsudvalget. Der skal ses på LAG midler, sponsorater og fondsansøgninger. 
- Fritspilsordning: Der er etableret kontakt til flere interessante klubber, og der arbejdes på at 
finde en løsning inden sommerferien. 
- Sæsonstart 2016 – vi er klar til at komme i gang, matchplanen offentliggøres på hjemmesiden.  
	

7.	Dato	for	næste	bestyrelsesmøder	
- Medlemsinformationsmøde – mødetid kl. 18 (inkl. 2 x pro’er og café) 
- Næste møder: Mandag d. 4. april 17.30 (fællesspisning med alt personale) – Torsdag d. 12. maj 
kl. 18.00 


