
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 28. marts 2017 
 

Deltagere: Henrik G. Nielsen, Per Plejdrup, Jesper Christensen, Ingolf Vig, Michael Larsen, Brian Drastrup 

Fraværende: Nikolaj Petersen, Martin Riemenschneider 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra kontoret 

2. Økonomi – budget 2017 

3. Maskiner 

4. Shopdrift 

5. Nyt fra udvalgene 

6. Evt. 

7. Næste møde 

 

1. Nyt fra kontoret 
Forretningsudvalget har afholdt møde med Martin, hvor forskellige væsentlige poster i budgettet blev 

drøftet. 

Forretningsudvalget har bedt Martin om at udarbejde en forretningsplan med fokus på indtægtsgivende 

aktiviteter. Herunder, men ikke begrænset til shopdrift og sponsorater. 

Planen skal endvidere indeholde arbejds- og ferieplan for samtlige medarbejdere. 

Deadline for forretningsplanen er 12. april 2017. 

Forretningsudvalget sender et møderesume til Martin. 

Martin var fraværende på bestyrelsesmødet grundet ferie, som bliver brugt i Spanien sammen med 

medlemmer fra Kalø Golf Club. 

2. Økonomi – budget 2017 
Det er begrænset, hvad der kan justeres på omkostningssiden. Derfor vil der være ekstra fokus på 

forøgelsen af indtægtssiden. 



Vi skal kigge på sponsoraftaler og komme op med nye ideer. Nogle muligheder kunne være reklamefolie på 

buggies, sommerhus anvisninger gennem Dansommer og Sponsornet. 

Vi skal eventuelt afholde et brainstorming møde, så sponsorudvalget har nogle konkrete tiltag at arbejde 

videre med. 

Budgettet skal drøftes nærmere, når vi efter sæsonstart har kendskab til medlemstilgang og –afgang samt 

overblik over indbetalinger af ekstraordinære engangskontingent. 

3. Maskiner 
Vi har en fairway klipper, der er i stykker. 

Vi skal beslutte, om vi vil bruge penge på at reparere den, lease en ny, eller købe en brugt erstatning. 

Michael har undersøgt priser på en brugt maskine med et halvt års garanti. 

4. Shopdrift 
På generalforsamlingen blev der drøftet, hvorvidt shopdrift skulle overdrages til ekstern partner. 

Bestyrelsen har vendt dette punkt og besluttet, at for indeværende sæson skal shopdrift ligge i Kalø regi, 

hvor Golfmanageren skal have fuld fokus på at skabe et solidt overskud samt reducere varelager til et 

absolut minimum ved udgangen af sæson 2017. 

Shopdrift for 2018 blev drøftet, og inden udgangen af juni 2017 skal der træffes en beslutning om shopdrift 

skal ligge i eget regi eller overdrages til ekstern partner. 

Alle preorders er sat på standby og skal annulleres. Der bliver ikke lavet nye indkøb, med mindre det er 

varer, der er solgt på forhånd. 

5. Nyt fra udvalgene 
Der skal planlægges en arbejdsdag. 

Cafe På Toppen skal åbne 1. april samtidigt med banen. Der skal gøres rent inden weekenden. 

Der er sponsorarrangement d. 7. april. 

6. Eventuelt 
Der er kommet forskellige henvendelser fra medlemmer vedrørende den ekstraordinære 

engangskontingentindbetaling. Michael besvarer disse. 

7. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er 20. april. 


