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Referat fra KGC bestyrelsesmøde d. 11/8-2016 
 
Deltagere: Ingolf, Brian, Elisa, Michael, Peder, HC, Henrik, Martin 
 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på sidste møde - opgaveliste - 15 min 

2. Pro - Bestyrer/forpagter - status på samarbejde 

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

4. Nyt fra udvalgene - 15 min 

5. Økonomi - 30 min 

6. Evt. - 25 min 

- Medlemsundersøgelse – resultat til medlemmerne ? 

- Markedsføring af KGC/Face book/Hjemmeside ? 

7. Datoer for to næste bestyrelsesmøder  

 
1. Opfølgning på sidste møde: 
  
Intet at bemærke til referatet.  Gennemgang af ”Opgaveliste” med diverse bemærkninger, inkl. opgaver til 
fremsendelse for ansøgning af LAG-midler, med en prioritering af 2-4 valgte projekter..   Vi fremsender via 
John Astrup, for at opnå lidt tilkendegivelse om hvilke projekter der er størst sandsynlighed for at komme i 
betragtning til, og dermed gøre brug af hans erfaring på området.  

Fritspilsordning: Der arbejdes fortsat på at finde en ordning, som vil kunne blive interessant for alle vores 
medlemmer... forventeligt at vi kan præsentere nyt om dette senere på sæsonen.   

 

2. Pro/Bestyrer/forpagter: 

 
Samarbejdet med Sand Golf fungerer godt, - hvor Sander er meget vellidt blandt medlemmer -og tillige 
udfører et fint stykke salgsarbejde i shoppen..  Med udgangspunkt i dette, forventer vi, at vi fortsætter det 
gode samarbejde for sæsonen 2017, udfra en nærmere dialog med Kenneth.. 

Samme er også gældende for samarbejdet med Assentoft omkring Caféen – og Morten, som også har stor 
opbakning fra stort set alle medlemmer & gæster der indtil videre har gjort brug af caféen i indeværende 
sæson…   
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3. Nyt fra kontoret (medlemmer, greenfee mm.): 
 
Medlemsstatistik udleveret, som viser en pæn stigning generelt igennem sæsonen, - en stigning til en værdi 
af ca. 240.000 siden 1. Januar 2016 – målt på ”Indtægter” – så vi er pænt på vej… Tillige foregår der pt. 
arbejde med at få flere af de ”nybegyndere” som er i vores system, til at konvertere medlemskaber, således 
de bliver i KGC i 2017, og pt. har vi 54 af disse. 

Boldautomaten er ødelagt, og vil koste ca. 18.000 at reparere – så der er aftalt, at vi i stedet laver en kasse 
til boldene, hvor de bliver placeret efter vask – til ”fri afbenyttelse” resten af sæsonen.. Vi vil fortsat sælge 
poletter til diverse gæster som køber dette i shoppen..   Spil med en ven i kommende weekend.. HUSK lige 
at fortæl alle om dette tiltag.     Klub +30 starter i uge 33 – som et tiltag imod en bedre implementering af 
medlemmer i KGC, med netop hcp 30 eller mere… 

 

4. Nyt fra udvalgene:  
 

MATCHUDVALG: 

Der deltog blot 40 deltagere til klubbens Jubii Match = for lille udvist deltagelse (måske for tæt på ferie!) 

SPORTSUDVALG: 

Der spilles holdkampe i weekenden 13-14 august – med gode muligheder for at komme i oprykningsspil. 

 

5. Økonomi: 
 

I henhold til udleveret balance udviser vores regnskab fortsat et underskud, dog skal der reguleres for hhv. 
lagerværdi i både Café og Shoppen, - så vi øger vores fokus på "Salgsrelaterede" tiltag af forskellig karakter, 
og håber vi dermed får forbedret det totale billede..  Vi har 2-3 måneder at ændre på dette, så alle gode og 
velmente tiltag er skudt i gang.   Der skal laves Likviditetsbudget for resten af året, og dermed et retvisende 
billede af vort behov generelt..  Årsagen skal ses i lyset af de afholdte "ekstra" omkostninger på næsten 1,1 
mill til både flytning & etablering af øvrigt i &  omkring klubhuset. Samtidig er vores Kontingent & Greenfee 
indtægter pt. ca. 300 tkr. mindre end budgettet, hvor vejret specielt i de første 2 måneder, har en vis andel 
af årsag til dette.   Ift. vores nye medlemmer pt. ser det ud til vores indtægter vil blive øget med ca. 240.000 
kr. pr den 1. Januar 2017, og med div. øvrige bidrag og tiltag for resten af året,  opnår vi forhåbentlig bedre 
indtægtsgrundlag for den kommende sæson, samt færre omkostninger ifm. "Etableringen" 

 

6. Eventuelt: 
 

Medlemsundersøgelse:                     Opfølgning kommer senere (HGN) 

Diciplinærudvalg:                               Vi skal have nedsat udvalget, og vil bruge DGU´s regler (FU) 

Open by Night Rønde:                       Tak for fin opbakning fra de som hjalp, - fint arrangement 
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2. indlæg fra PCB:                               Forslag til ”hurtig omsætning” & tiltag imod medlemmer samt 
info om vores bane, til brug for dialog i baneudvalg   & 
Greenkeepere.  

 

7. Dato for næste bestyrelsesmøder 
 

Torsdag den 8. September & torsdag den 6 oktober – begge dage kl. 18.30 
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