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Kære	medlemmer,	hermed	bestyrelsens	beretning	for	sæsonen	2015/2016	
	
Indledning	-	generelt	
		
Den	spillemæssigt	bedste	golfsæson	længe,	men	på	samme	tid	den	økonomisk	
ubetinget	værste	i	klubbens	24	årige	historie.	
	
Denne	indledning	er	meget	kort	beskrevet	hvordan	bestyrelsen	ser	tilbage	på	den	
forløbne	sæson.	
	
2016	var	vores	2.	sæson	i	det	vi	stadig	betragter	som	vores	nye	klubhus.	Det	har	
været	endnu	en	sæson	som	har	bevist	at	beslutningen	om	at	have	en	café	i	
klubhuset	har	været	rigtig.	
Konstellationen	hvor	vi	har	haft	Assentoft	Kro	til	at	passe	caféen	med	Morten	Jensen	
i	spidsen,	har	været	en	stor	succes.	
Der	har	været	et	sjældent	set	liv	i	caféen,	og	på	udearealerne	når	vejret	har	tilladt	
det.	Morten	og	den	gode	mad	han	har	serveret,	har	fået	meget	ros,	både	fra	
medlemmer	i	almindelighed,	”klubber	i	klubben”	men	også	fra	greenfeespillere,	hvor	
flere	har	sagt	at	de	kunne	ønske	sig	en	café	med	mad	og	en	stemning	som	den	vi	har	
i	Café	på	Toppen,	hjemme	i	deres	egen	klub!	
Vi	som	nævnt	haft	stor	glæde	af	samarbejdet	med	Assentoft	Kro	og	Morten	i	den	
forløbne	sæson.	
Omkring	årsskiftet	skete	der	i	imidlertid	det,	at	samarbejdet	mellem	Assentoft	Kro	
og	Morten	ophørte,	hvilket	betød,	at	vi	endnu	engang	stod	overfor	at	skulle	tage	
stilling	til	under	hvilke	former	Café	på	Toppen	skulle	videreføres.	
Vi	valgte	en	løsning	der	fortsat	inkluderer	Morten,	idet	vi	betragter	Morten	og	det	
han	leverer	af	både	mad	og	service,	som	en	vigtig	del	af	caféens	fortsatte	succes.	
Morten	er	blevet	ansat	i	KGC	pr.	1.	februar,	og	fungerer	fremadrettet	som	daglig	
leder	for	Café	på	Toppen.	
Selvom	Morten	er	en	ildsjæl,	kan	han	ikke	løfte	opgaven	selv,	og	der	vil	derfor	blive	
hyret	personale	efter	det	behov	der	er	i	forbindelse	med	den	daglige	drift	og	
arrangementer.	
Når	jeg	siger	"hyret"	er	det	ikke	nødvendigvis	ensbetydende	med	at	det	er	lønnet	
personale.	Vi	har	brug	for	al	den	frivillige	arbejdskraft	vi	kan	komme	i	nærheden	af,	
og	det	gælder	ikke	kun	i	caféen.	
Shop:	
Som	en	følge	af	at	vi	selv	kommer	til	at	stå	for	driften	af	caféen	og	at	dette	kræver	
ressourcer,	har	vi	valgt	at	se	om	vi	kan	finde	en	anden	model	for	driften	af	shoppen.	



Det	betyder	konkret	at	vi	er	i	dialog	med	Sand	Golf	ved	Kenneth	Sand,	om	at	de	
overtager	driften	af	shoppen.	
De	endelige	rammer	er	ikke	på	plads,	men	det	er	noget	der	hurtigst	muligt	skal	
arbejdes	videre	med.	
Kenneth	har	Pro	funktionen	i	Kalø,	Randers	Fjord	og	fra	denne	sæson	også	i	Sebber	
Kloster,	og	det	er	en	synergi	i	denne	sammenhæng	der	er	en	del	af	drivkraften	for	at	
overtage	shoppen	i	Kalø.	
	
Spillet:	
Spillemæssigt	har	vi	overordnet	set	haft	en	god	og	lang	sæson.	De	måneder	vi	
normalt	betragter	som	vores	sommermåneder	var	til	den	våde	side,	den	rigtige	
”sommer”	hvis	vi	skal	gøre	det	op	i	temperatur,	kom	først	i	september	måned.	
Der	har	gennem	hele	sæsonen	været	livlig	aktivitet	på	banen,	og	at	spillet	på	
sommergreens	først	sluttede	på	den	anden	side	af	årsskiftet	er	der	endnu	ikke	
nogen	der	har	klaget	over.	
Det	har	i	sagens	natur	været	mange	”gamle”	medlemmer	vi	har	set	ude	på	banen,	
men	de	mange	nye	ansigter	har	ikke	været	til	at	overse.	
Vi	har	i	år	fået	93	nybegyndere	i	gennem	begynderforløbet,	og	sammen	med	en	god	
tilgang	af	medlemmer	fra	andre	klubber	har	det	betydet	at	medlemsmassen	er	
vokset	i	såvel	antal	som	kontingentindtægt	(ca.	300.000,-),	det	skal	lige	som	en	
indskydelse	bemærkes	at	den	fulde	effekt	i	kontingentindtægt	først	slår	igennem	i	
den	efterfølgende	sæson,	her	tænker	jeg	på	de	begyndere	der	er	kommet	til	i	2016.	
	
Økonomi:	
De	ekstra	kontingent	kroner	kommer	til	at	falde	på	et	tørt,	meget	tørt	sted!	
I	budgettet	for	2015/2016	var	der	kalkuleret	med	et	overskud	på	godt	50.000	
kroner.	
Regnskabet	for	samme	periode	udviser	et	underskud	på	over	800.000,-	
Hvordan	årets	resultat	har	kunne	tage	en	så	dramatisk	udvikling	i	den	forkerte	
retning,	vil	vi	komme	ind	på	i	detaljer	under	gennemgangen	af	regnskabet,	men	der	
skal	ikke	herske	den	mindste	tvivl	om	at	vi	som	bestyrelse	er	stærkt	utilfredse	med	
resultatet.	
	
XL-Golf:	
Siden	Proark	tiden	har	der	været	et	ønske	om	at	finde	ind	i	en	eller	anden	form	for	
fritspilsordning.	
Efter	tilløb	til	flere	forskellige	modeller,	er	vi	fra	denne	sæson	blevet	en	del	af	XL-
golf,	som	kan	tilbyde	fritspil	på	6	andre	baner	Randers	GK,	Tange	Sø,	Viborg	GK,	Ikast	
GK,	Hammel	GK	og	Norddjurs,	i	alt	135	huller	for	en	pris	på	900,-	kroner.	
	 	



Klubhusudvalget	
	
Vi	har	i	2016	arbejdet	på	at	få	omgivelserne	omkring	klubhuset	på	plads.	
Der	er	blevet	lavet	skråninger,	hegn,	puttinggreen,	blomsterkasser	og	vaskepladsen	
er	på	plads	inden	sæsonstart.	
		
Især	blomsterkummerne	på	terrassen	ud	mod	hul	10	og	18,	har	været	en	stor	
succes,	de	giver	læ	uden	at	tage	den	gode	udsigt.	
Vi	vil	gerne	have	nogle	flere	af	de	stormsikre	bord-bænkesæt,	men	de	er	ikke	helt	
gratis,	så	vi	prøver	at	se	om	vi	kan	øge	antallet	ved	at	få	sponseret	nogle	flere.	
	
Der	har	tidligere	været	en	del	snak	om	åbningstiderne	i	klublokalet,	det	har	i	den	
forløbne	sæson	været	åbent	når	klubhuset	har	været	åbent,	og	det	har	fungeret	
godt.	 	



Baneudvalget	
	
Vi	har	igen	i	år	haft	en	rigtig	flot	bane,	gode	greens	og	fairways,	som	blev	hjulpet		
godt	på	vej	af	en	lun	fugtig	sommer,	hvor	Max’	klippere	ikke	stod	stille	mange	timer	
ad	gangen.	
	
Vi	har	en	opgave	med	disse	klippere,	de	er	ikke	helt	nye	længere	og	vi	skal	ha’	
fundet	en	løsning	på	at	få	en	del	af	dem	udskiftet	inden	udgifterne	til	reparationer	
løber	løbsk.	
Der	var	ikke	sat	penge	af	til	dette	på	sidste	årsbudget,	og	det	er	der	heller	ikke	som	
det	ser	ud	nu	på	2017	budgettet,	men	det	er	noget	vi	har	lovet	Max	at	vi	skal	ha’	
kigget	på.	
	
Lynskure	er	noget	der	har	været	oppe	at	vende	flere	gange,	og	vi	arbejder	på	at	der	i	
løbet	af	sæsonen	2017	bliver	sat	to	stk.	op	ude	på	banen.	
	
Vi	vil	gerne	–	igen	-	takke	Max	og	greenkeeperteamet	for	den	engagerede	indsats	
der	ligges	for	dagen,	så	vi	har	en	så	god	bane	at	spille,	stor	ros	for	det.	
	 	



IT-udvalget	-	kommunikation	
		
Siden	sidste	GF	har	vi	fået	en	ny	hjemmeside.	
Den	overordnede	tilbagemelding	er	at	den	fungerer	godt.	
Der	kommer	af	og	til	opfordringer	til	at	vi	fra	bestyrelsens	side	kommer	med	mere	
information.	Mængden	og	kvaliteten	af	informationen	er	noget	vi	hele	tiden	tager	
op	til	revision,	vi	forsøger	at	informere	ud	om	det	vi	tror	er	vigtigt	for	medlemmerne	
i	en	sådan	mængde	at	alle	føler	sig	godt	nok	informeret	og	ikke	overinformeret.	
Sådanne	henvendelser	er	der	også	kommet	nogen	stykker	af.	
Jeg	vil	som	også	sagt	tidligere	at	hvis	der	er	noget	man	konkret	savner	information	
om,	er	man	altid	velkommen	til	at	tage	kontakt	til	bestyrelsen.	
	 	



Begynderudvalget	/	Rekrutteringsudvalget	
	
I sæsonen 2016 har vi i lighed med sidste sæson haft rigtig mange begyndere 
i gang, som nævnt har hele	93	nye	golfspillere	været	igennem	vores	begynderforløb,	
som	dækker	teoriundervisning,	matcherne	i	Club	30+,	undervisning	ved	golftrænerne. 
Sander og Kenneth har gjort et rigtigt godt stykke arbejde med begynderne, 
der har gennem hele sæsonen været nok at tage fat på, og jeg tror at jeg 
uden at overdrive kan sige at Sander mange dage har været godt brugt når 
han efter endt arbejdsdag har sat kursen hjemover. 
 
Ud over Sander og Kenneth har der været et korps af frivillige på banen til at 
undervise i teorien - her har Peter Grünbaum taget et stort del af slæbet - og 
som uundværlige holdkaptajner til begyndermatcherne, der skal lyde en stor 
tak til alle dem som giver en hånd med. 
 
Ud	af	de	93	begyndere	har	68	af	dem	efterfølgende	meldt	sig	ind	i	klubben,	det	er	
virkelig	stærkt	gået	af	alle	og	et	stort	velkommen	til	alle	de	nye	medlemmer.	
 
Vi ser frem til en ny sæson med forhåbentlig mindst lige så mange nye 
begyndere og vi håber at alle klubbens	medlemmer	og	udvalg	tager	godt	imod	de	
nye	medlemmer	når	de	skal	videre	i	Club	30+,senior-,	dame-,	eller	herreklubben.. 
 
Til	sidst	skal	der	også	lyde	en	tak	til	alle	i	begynderudvalget	og	kontoret	for	at	dette	
kunne	lade	sig	gøre. 
  



Juniorafdelingen	
	
Antallet	af	Junior/Ynglinge	medlemmer	i	Kalø	2016	er	vokset,	og	trods	en	
nedadgående	tendens	mange	andre	steder	i	Danmark,	har	vi	formået	at	få	flere	
yngre	medlemmer	i	Kalø	i	2016.	
Grunden	til	dette	skal	findes	i	at	vi	i	Kalø	har	tilbud	for	alle	unge	både	de	
arbejdsomme	og	flittige,	der	vil	træne	og	spille	hver	dag,	og	tilbud	til	de	der	en	gang	
om	ugen	gerne	vil	ud	et	par	timer	med	golf	og	med	deres	forældrene,	og	som	et	nyt	
tiltag	i	2016	fik	også	unge	begyndere	tilbud	om	samling	en	gang	om	ugen,	med	de	
andre	unge	golfspiller	der	har	spillet	mange	år	i	klubben.	Vi	har	nu	over	20	ynglinge,	
og	flere	ser	ud	til	at	komme	til.			
	
Vore	juniorspillere	under	19	år	har	gennem	de	sidste	2	år	forbedret	deres	sportslige	
niveau	betragteligt.	
Vi	har	nu	3	juniorer	med	et	handicap	under	6	og	yderligere	3-4	store	talenter	på	vej	
–	yngste	er	9	år	og	hcp	24.	
I	denne	sæson	har	vi	haft	17	af	vore	spillere	med	i	individuelle	turneringer	og	
topscoren	spillede	15	runder	på	fremmed	græs.	
De	har	deltaget	i	17	turneringer	hvoraf	10	har	været	i	regionen,	6	har	været	på	
landsplan	og	1	international.	
Det	resulterede	i	syv	1.	pladser	og	syv	top	3	placeringer.		
	
I	den	internationale	paragolfturnering	i	Sverige	vandt	Rasmus	Løt	efter	en	fantastisk	
flot	afslutning.	
Rasmus	Løt	er	regionens	første	Landsholdsspiller	og	deltog	også	i	EM	i	paragolf	i	
Tjekkiet.	Her	blev	han	nr.	23	og	turneringens	bedste	spiller	under	18	år.		
Som	afslutning	på	en	meget	opløftende	sæson	blev	han	den	yngste	klubmester	for	
herrer	i	klubbens	historie,	hvor	han	slog	en	anden	Junior	i	klubben.	
	
I	år	havde	vi	5	hold	tilmeldt	Dansk	Golf	Unions	Holdturnering	i	forskellige	
aldersgrupper	og	3	af	holdene	kvalificerede	sig	til	Landsdelsfinalen.	
Her	vandt	de	2	af	holdene	og	blev	dermed	Jysk	–	Fynske	mestre,	det	var	ingen	andre	
klubber	i	Danmark	der	kunne	gøre	den	præstation	efter,	samtidig	kvalificerede	de	sig	
til	Landsfinalen	og	skulle	spille	om	Dansk	Mesterskab.		
Begge	hold	tabte	dog	knebent,	men	at	blive	nr.	2	i	Danmark	er	en	kæmpe	
præstation,	som	har	givet	de	unge	spillere	yderligere	blod	på	tanden	i	forhold	til	at	
præstere	i	den	kommende	sæson.	
	
I	november	startede	vintertræningen	for	alle	junior/ynglingespillerne	der	havde	lyst,	
i	et	nyt	indendørs	træningscenter	i	Hørning.	Her	skal	vi	holdtræne	hver	søndag	i	3	
timer	frem	til	uge	9.		



Flere	af	spillerne	træner	selv	yderligere	2	–	6	timer	om	ugen.	
	
I	2017	har	vi	4	spillere	som	skal	spille	turneringer	på	lands–	og	internationalt	plan,	
ca.	10	spillere	som	skal	spille	på	regionsplan	og	4	-	5	hold	som	skal	spille	med	i	Dansk	
Golf	Unions	Holdturnering.		
	
Og	med	den	udvikling	alle	de	unge	golfere	i	Kalø	er	i,	ser	vi	allerede	nu	hvordan	de	
helt	efter	planen	overtage	pladserne	på	vores	divisionshold,	og	der	er	ingen	tvivl	om	
at	aldersgennemsnittet	de	næste	par	år,	vil	være	kraftigt	nedadgående.		
  



Sportsudvalget	
	
Sportsafdelingen	har	i	år	bestået	af	4	hold	–	4	herrehold	og	desværre	ingen	
damehold	pga.	manglende	antal	damespillere	
Truppen	var	i	år	blevet	udvidet	med	nogle	nye	spillere	for	at	skabe	endnu	mere	
konkurrence	om	pladserne	til	holdkampene.	Samtidig	havde	vi	fået	et	
udviklingshold,	bestående	af	rutinerede	og	unge	spillere,	for	at	de	unge	vil	kunne	
udvikle	sig	hurtige	og	få	en	masse	spilerfaring.	
Truppen	har	været	en	god	blanding	og	med	det	nye	træner-setup	har	der	været	god	
vilje	til	læring	og	udvikling.	
Specielt	mange	af	de	unge	har	flyttet	sig	rigtig	meget,	som	bl.a.	har	medført	debut	til	
to	af	vores	junior	på	klubbens	bedste	hold	og	samtidig	en	hel	tredje	som	vandt	
klubmesterskaberne	i	hulspil	foran	en	masse	rutinerede	spillere.	
På	damesiden	har	vi	som	sagt	ikke	haft	mulighed	for	at	lave	et	hold	i	2016,	men	vi	
håber	at	vi	i	fremtiden	også	kan	have	et	konkurrencedygtigt	hold.			
Vi	havde	ikke	fået	nye	sponsorer	i	sportsudvalget,	men	der	skal	lyde	et	stort	tak	til	
vores	tre	sponsorere;	Wilke	promotion,	Tømrermesteren	v/	John	McKinney	og	Sharp	
Vores	sæson	startede	først	rigtigt	op	med	træning	ultimo	marts.	
Vores	træningslejr	blev	afholdt	i	Lübker	med	en	masse	træning	og	hygge	samt	
træningskamp	mod	Lübker.	
Herretruppens	helt	store	målsætning	til	sæsonen	var	oprykning	til	2.	Division	for	
førsteholdet	samt	mulighed	for	oprykning	af	et	af	de	to	kvalhold	til	5.	division.		
Efter	de	6	runder	var	status	følgende:	
3.	division	vandt	deres	pulje	og	skulle	spille	oprykningsspil	til	2.	Division.	
4.	Division	og	vores	udviklingshold	i	kvalrækken	vandt	begge	deres	pulje.		
Hvis	3.	division	rykkede	op	ville	det	medfører	direkte	oprykning	for	vores	4.	Division	
og	derudover	ville	udviklingsholdet	have	mulighed	for	at	spille	sig	i	4.	division	dagen	
efter,	men	var	som	minimum	garanteret	oprykning	til	den	nye	5.	division.	
Alt	afhang	derfor	af	1.	Holdets	oprykningskamp	som	blev	et	kæmpe	drama,	hvor	et	
fantastisk	slag	af	modstanderne	på	allersidste	hul	medførte	en	stor	skuffelse	og	
derved	missede	vi	oprykningerne	som	havde	givet	væsentlig	mere	konkurrence	til	
vores	spillere.	At	vinde	3	ud	af	4	puljer	er	ekstremt	flot	og	noget	vi	i	Sportsudvalget	
er	meget	stolte	over.		
Samtidig	presser	de	unge	virkelig	på	nedefra	og	skaber	en	stor	konkurrence	og	et	
stort	håb	om	store	resultater	for	fremtiden.	
Sportsudvalget	ser	derfor	frem	til	en	ny	og	spændende	sæson,	hvor	vi	gerne	vil	
hjælpe	klubben	endnu	mere,	så	vi	fortsat	kan	dyrke	golf	som	sport	i	Kalø	fremover.		
Vi	håber	på	stor	støtte	fra	klubbens	medlemmer	og	vil	forsøge	med	lidt	frivillig	
hjælp,	at	lave	lidt	ekstra	ud	af	de	dage	hvor	de	fleste	hold	spiller	hjemme	for	at	få	
folk	ud	og	støtte	op	om	spillerne.	
	 	



Matchudvalg	
	
Sæsonen	2016	med	et	fornuftigt	antal	deltagere	til	matcherne,	det	har	typisk	ligget	
mellem	55-70,	lidt	til	den	lave	side	med	Pinsematchen	med	44	deltagere	som	
bundscoren.	
Vi	kunne	godt	tænke	os	at	hæve	niveauet,	og	det	vil	der	blive	arbejdet	på	i	
julilæumssæsonen	2017,	som	gerne	skulle	byde	på	matcher	så	attraktive	at	der	blive	
kamp	om	pladserne.	
	
	
Sponsorudvalg:	
	
2016	har	været	et	godt	år	for	sponsorudvalget,	vores	Erhvervsklub	er	vokset	og	der	
kommer	stadig	flere	og	flere	nye	virksomheder	til,	vores	sponsorer	har	taget	godt	imod	
vores	sponsorkoncept	og	vi	er	naturligvis	rigtig	glade	for	deres	støtte,	det	betyder	
rigtigt	meget	for	klubben.	
		
Sponsorudvalget	har	i	år	bestået	af	Peder	Babis	og	Martin	G	Riemenschneider,	samt	
vores	nye	ansigt	i	udvalget	Per	Lauesen	som	tiltrådte	i	starten	af	året.	Per	er	meget	
aktiv	i	kulisserne	og	bare	lige	for	at	nævne	et	par	ting,	så	er	det	ham	der	har	skaffet	
parasolfødderne	til	de	store	parasoller	og	vores	nye	vaskeplads;	og	bare	roligt	Per	har	
lovet	at	den	kommer	ned	i	den	rigtige	højde	inden	sæsonen	starter.	
		
Vi	har	i	2016	afholdt	4	arrangementer	i	Erhvervsklubben,	to	hygge	og	
netværksarrangementer	i	klubhuset,	samt	vores	årlige	sponsormatch	i	maj	og	sidst	men	
ikke	mindst	sponsorturen	til	Tyskland.	
		
Peder	Babis	besluttede	efter	sommerferien	at	træde	lidt	i	baggrunden	i	udvalget,	
primært	grundet	hans	arbejde	hvor	han	har	en	del	rejseaktivitet,	derfor	er	vi	på	udkig	
efter	1	til	2	personer	som	kan	hjælpe	til	i	sponsorudvalget	i	2017	og	frem,	så	sidder	der	
en	ildsjæl	som	har	lyst	og	kendskab	til	sponsorsalg	hører	vi	meget	gerne	fra	
vedkommende.	
		
Til	sidst	endnu	en	stor	tak	til	alle	sponsorerne	
	 	



Generelt:	
	
En	beretningen	er	et	tilbageblik	på	året	der	er	gået,	og	vi	må	erkende	at	vores	
pressede	økonomi	hænger	som	en	sort	sky	over	hovederne	på	os.	
	
Der	har	som	beretningen	fortæller	dog	også	været	mange	positive	ting	relateret	til	
det	vi	egentlig	er	her	for,	nemlig	at	spille	golf.	
	
Inden	vi	holder	en	kort	pause	vi	jeg	til	slut	gerne	takke	den	flok	af	frivillige	der	har	
hjulpet	til	med	forskellige	gøremål	igennem	sæsonen.	
Det	frivillige	arbejde	er	et	stort	aktiv	for	klubben,	og	som	jeg	også	sagde	ved	sidste	
generalforsamling	bliver	behovet	ikke	mindre	i	den	kommende	sæson.	
	
Dette	var	slut	på	bestyrelsens	beretning.		
	
	


