
Referat fra KGC bestyrelsesmøde d. 8/9-2016 

 
Deltagere:, Brian, Elisa, Michael, Peder, HC, Henrik og Martin 

 

 

1. Opfølgning på sidste møde - opgaveliste - 15 min 
2. Økonomi, herunder orientering fra FU om møderne med Rønde Sparekasse og Par 
4, investering i maskiner - 50 min 
3. Nyt fra kontoret (prøvemedlemmer, medlemmer, greenfee, aktiviteter, 
omsætning pro/café mm.) - 15 min 
4. Nyt fra udvalgene - 15 min 
5. Evt. - 25 min 
- Medlemsundersøgelse - resultat til medlemmerne? 
6. Datoer for to næste møder (torsdag d. 6. oktober kl. 19.00 + ?), mødeleder og 
referent på næste møde 
 

 

1. Opfølgning på sidste møde: 

Se opdaterede opgavelister. 

Ansøgning til LAG arbejdes der videre på så vi er klar til den nye sæson 

 

2. Økonomi: 

Revideret budget for resten af året er udarbejdet, ligesom foreløbigt arbejdsbudget for 

år 2017 foreligger. 

Generelt er det meste stort set som budgetteret. Vi er lidt bagefter budgettet på et par 

indtægstposter, som vi har været et stykke tid, hvilket især FU har arbejdet videre 

med. Desuden følges likviditeten nøje. 

 

3. Nyt fra kontoret (medlemmer, greenfee mm.): 

Medlemstal: 733 og et plus på ca. kr. 300.000,- i kontingentindtægter i forhold til 1/1-

2016. 

Greenfee: 

18 huls banen, Pay & play og kontigent:  

Vi er foran på alle poster på det reviderede budget som er udarbejdet for nylig af FU. 

Café: 

Går godt, men er lidt efter på det reviderede budget 

 

4. Nyt fra udvalgene: 

JUNIORUDVALG: 

- Flere og flere medlemmer på både junior og ynglinge siden 

- Rasmus Løt har vundet stor handicapturnering i Sverige 

BANEUDVALG: 

Arbejdsdag udsendes snarest – Hjælp ønskes fra klubbens medlemmer 

- Puttingreen tager form og skal eftersået igen. 

KLUBHUSUDVALG: 

- Møde afholdt med Assentoft kro og Morten. Oplæg på menukort for 

”vinterperioden” skal etableres, pga. fremtidig mindre aktivitet, færre indkøb af 

råvarer samt færre timer i caféen. 

JUBILÆUMSUDVALG: 



- Næste møde afholdes i løbet af efteråret 

SPORTSUDVALG: 

- Oprykning til 2. division mislykkedes i oprykningsspillet efter drama. Det betyder at 

vi ”kun” rykkede op med 1 hold i stedet for potentielt 3 hold inden oprykningsspillet. 

Vi har i 2017 sæsonen et hold i 3. div. 4. div. 5. div. og kvalrækken. 

 

5. Evt.: 

Medlemsundersøgelse er analyseret og er afsendt dags dato til de forskellige udvalg. 

7. Dato for næste bestyrelsesmøder 

- Bestyrelsesmøde og seminar d. 3. Oktober 

- Bestyrelsesmøde d. 27. oktober 

 


