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Referat	fra	KGC	bestyrelsesmøde	d.	6/7-2016	
	
Deltagere:	Ingolf,	Brian,	Elisa,	Michael,	Peder,	HC,	Henrik,	Martin	
	

Dagsorden: 

1. Opfølgning på sidste møde - opgaveliste - 20 min 

2. Pro - Bestyrer/forpagter - status - 20 min 

3. Nyt fra kontoret (medlemmer, greenfee mm.) - 15 min 

4. Nyt fra udvalgene - 20 min 

5. Økonomi - 20 min 

6. Evt. - 25 min 

- Markedsundersøgelse 

- Markedsføring af KGC/Facebook/Hjemmeside? 

- Dato for bestyrelsesseminar 

-  

7. Datoer for to næste møder (torsdag d. 11. august kl. 19.00 + ?), mødeleder og referent på 
næste møde 

	
1.	Opfølgning	på	sidste	møde:	
		
Se opdaterede opgavelister. 
 

2.	Pro/Bestyrer/forpagter:	
	
Pro: 
Aktiviteten er på et lavere niveau, og Sander holder ferie i uge 28+29 (Kenneth holder ferie i uge 
28). 
Der har dog været en del arbejde op til ferien med 11-134 lektioner pr. dag, så der er stor 
efterspørgsel efter træning. 
Tilbuddet til nye medlemmer på kr. 1.100,- for resten af sæsonen hvis man tillige melder sig ind 
for 2017 har givet 11 nye seniormedlemmer. Der er 10-12 begyndere der har meldt sig ind som 
flexmedlemmer så vi nu er oppe på ca. 100 flexmedlemmer. 
Der er planlagt en turnering for flexmedlemmer ultimo august, hvor det er målet at hverve 
seniormedlemmer fra gruppen af flexmedlemmer. 
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Tilbuddet ”Spil med en ven” (DGU initiativ) afholdes d. 21/8, hvor vi håber på 60 deltagere (det 
er ikke golfere der kan komme ud og spille 9 huller med en ”ven”) 
 
Café: 
Mange gæster og meget positiv feedback. Der er bl.a. blevet afholdt et guldbryllup med 45 
deltagere. 
Efter status d. 30/6 er DB (Køkken %) opgjort til 65, hvilket er tilfredsstillende.  

3.	Nyt	fra	kontoret	(medlemmer,	greenfee	mm.):	
 
Medlemstal: 699 og et plus på kr. 150.000,- i kontingentindtægter i forhold til 1/1-2016. 
Greenfee: 
- 18 huls banen: - 30.000 i forhold til budget 
- Pay & Play: - 46.000 i forhold til budget 
I forhold til samme periode sidste år er tallene: 
- 18 huls banen: + 20.000 
- Pay & Play: - 9.000 

Ferie i sekretariatet: Martin uge 30+31, Jan uge 29 
 
Gert Pedersen er blevet ansat på 10 timer/uge. Gert’s primære opgaver vil være: hjælp med 
banecoaching, tiltrækning af kunder til ”Gold for Sjov” arrangementer og andre 
omsætningsskabende aktiviteter. Der vil også assistance i forbindelse med juniorarbejdet. 

4.	Nyt	fra	udvalgene:	
 
JUNIORUDVALG: 

- Sommerlejr afholdt, med god deltagelse 
- 3 hold har kvalificeret sig til landsfinalen 
- Rasmus Løt – artikel i Stiften (afventer info i forbindelse med landsholdsdeltagelse) 

BANEUDVALG: 

- Der er blevet klippet langs hul 10 (på venstre side af vejen når man kører op mod klubhuset) 
- Kløver: Der er blevet sprøjtet de steder hvor det er værst 
- Belægningen på vejen fra den gamle p-plads ned til ”Golfspilleren” er i meget dårlig 
forfatning. 
Det skal afklares med Par 4 hvordan dette udbedres/forbedres. 
- Skråningen/arealerne omkring klubhuset og på p-pladsen skal ryddes for ukrudt (ansvar MR) 
- Hul 7 – nyt teested, klippet 1. gang. 
- Puttingreen, der ser fint ud, den er eftersået. 

KLUBHUSUDVALG: 

- IAB 

MATCHUDVALG: 

- IAB 

JUBILÆUMSUDVALG: 
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- Oplæg til plan for Jubi ugen i 2017 er lavet med mange spændende aktiviteter. 
- Der skal være noget for alle medlemskategorier, inkl. familier. 

SPORTSUDVALG: 

- Der er sommerpause i træningen. Der spilles ranglister om tirsdagen hen over sommeren 
(tilmelding via Golfbox) 

 

5.	Økonomi:	
- Økonomi: Der ser fornuftigt ud, vi er ca. 75.000 bagefter i greenfee, og det er ca. hvad vi 
samlet er efter budget. 
- Der skal tages hul på den fremtidige plan for maskinparken, vedligeholdelsesomkostninger 
ligger på et højt niveau. 

6.	Eventuelt:	
- Medlemsundersøgelse: 329 besvarelser, SUPER god respons, Henrik og HC bearbejder de mange 
besvarelser/kommentarer og kommer med et udtræk. 
- Markedsføring: Ingolf har fået adgang til hjemmeside/Facebook for at kunne deltage aktivt i 
opdateringer. 
- Opfølgning: Vi skal over en kant være bedre på opfølgning på matcher/begivenheder så der 
kommer relevant og aktuel information ud; både internt og eksternt. 
- Blokering af tider i forbindelse med matcher: I forhold til at optimere tilgængeligheden af 
tider for både medlemmer og greenfeegæster (SALG er en prioritet i forhold til at opnå vores 
budgetmål), skal vi være obs på at vi ikke booker/lukker banen mere end højest nødvendigt. 
Vi skal som før besluttet op på omkring 60 deltagere ved en gunstart, og denne skal ligge så 
tidligt som praktisk muligt i forhold til afholdelse af det givne arrangement. 
- Bestyrelsesseminar: d. 3/10 – Rønde Sparekasse 
- LAG ansøgninger: Vi skal have en liste klar til næste bestyrelsesmøde, input sendes til MML 
(forslag: skur på drivingrange renoveres, lynskure (2 stk. – placering?), 	

7.	Dato	for	næste	bestyrelsesmøder	
- 11/8 og 8/9, begge kl. 18.30 
- FU møde: 28/8 (uge 30, Tange Sø da Martin har ferie) 


