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Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 16. Maj 2017 

 
Deltagere: Henrik G. Nielsen, Per Plejdrup, Jesper Christensen, Ingolf Vig, Michael Lar-
sen, Brian Drastrup, Nikolaj Petersen, Martin Riemenschneider 
 
Dagsorden: 
 

1.  Nyt fra kontoret (Shop - Café - Greenkeeper, Open By Night og Golfens Dag evalue-

ring, jubi-ugen) 

 

2. Økonomi 

 

3. Fondsmidler – MML 

 

4. Nyt fra udvalgene 

 
5. Evt. 
 

6. Næste møde(r) 

 

 

1.  Nyt fra kontoret (Shop - Café - Greenkeeper, Open By Night og Golfens Dag 

evaluering, jubi-ugen) 

 
 
Martin foreslår at vi skruer op på markedsføring på Facebook af både 18 hullers og P&P 
banen samt af cafeen. 
Martin og Ingolf sætter dette i værk snarest. 
 
Vi sætter et skilt op ved hovedvejen så man kan se at vi har en cafe. 
 
Der vil blive kørt en halvsides annonce i GolfAvisen for at reklamere for klubben omkring 
den 1/6. Desuden vil der komme endnu en halv sides senere med henblik på at rekla-
mere for Jubilæums ugen. 
 
Cafeen kører rigtigt fornuftigt med en god omsætning og masser af aktivitet. Det betyder 
at vi sætter en job annonce op på en fuldtids kok i sæsonen. Dette er der allerede bud-
geteret med. 
Desuden har vi en del arrangementer i Cafeen, så vi kan stadig have situationer hvor 
dele af cafeen er lukket for medlemmerne. Dog vil der altid være salg fra et fuldt menu 
kort i den ene ende af cefeen og udenfor. 
 
Open by Night forløb ganske fint med god interesse for klubben og Cafeen. Vi havde 
desuden god aktivitet ved Golfens Dag og håber at få endnu flere medlemmer til vores 
fantastiske klub. 
 
Udvalget til Jubilæums ugen arbejder på højtryk for at få programmet færdigt. Martin vil 
informere løbende om aktiviteter osv. 
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2. Økonomi 

 
 
Ugunstigt vejr i april har medført et noget lavere besøgsantal på golfbanen og ligeledes i 
cafeen end forventet. 
Manglende indtægter ved disse aktiviteter er dog opvejet af dels forøgede kontingentind-
tægter og salg af træningstimer. Endvidere er der besparelser 
på lønninger og andre driftsomkostninger. 
Samlet set følger vi fortsat budgettet, hvad angår driften. 
  
En del medlemmer har endnu ikke betalt engangskontingentet og sædvanlig rykkerpro-
cedure er sat i gang. Der følges intenst op på dette fra kontorets side. 
  
I løbet af august vil der blive fremlagt et halvårsregnskab til medemmernes orientering. 
 
 

3. Fondsmidler – MML 

 
Michael og sponsorudvalget kigger på muligheder for at søge midler til forskellige an-
lægs opgaver. 
 

4. Nyt fra udvalgene 

 
Sponsorudvalg: 

- Udvalget udvides så vi kan opsøge flere muligheder. Jesper præsenterer på 
sponsor matchen og inviterer folk tll at deltage i udvalgets arbejde. 

- Jesper har talt med nogle professionelle netværksdrivere.  
- Michael har kigget på SponsorNet. 
- Jesper spørger til sponsering af putte green og boldmaskine 
- Tavle til støtte sponsorater skal også bruges til at støtte Juniorerne 

 
Junior udvalg 

- Ny aftale med Kenneth er godkendt. 
 
Cafe udvalg 

- Ekstra kok nødvendig da Morten har mange timer. 
- Dør til ekstra indgang bagved når der er arrangementer i resten af cafeen. Vi 

spørger Par4 hvad vi kan gøre. Medlemmer med løsninger må gerne melde ind. 
 
Bane udvalg 

- Fondsmidler til bane forbedringer. Evt. hjælp udefra til søgning hos fonde. 
o Måtter til Rangen – Michael kan købe af kunde (næsten nye) 400.- per 

måtte. Kan vi finde nogle donorer? 
o Arbejddag 20/5 lygtepæle bliver sat op, og vaskeplads gøres istand. Con-

tainer flyttes. 
o Vej op til klubben. Der skal tales med Par4 om løsning.  
o Ny maskine klipper er leaset. 
o Rough klipper lavet 
o Skilt til teested hul5? 
o Klokke på hul 11? Evt skilt på hul 10 ved green om orientering op på hul 

11. 
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o Dame tee på hul 14 rykket tilbage 
 
Begynder udvalg 

- De 2 nye former for begynder forløb er sat i søen (3’erne og 6’erne) skal evalue-
res ved årets udgang. 

- Der er pt 34 prøvemedlemmer. 
- Vi skal have promoveret til resten af året, dette kigger Nikolaj og Martin på. 

 

5. Evt. 

 
Vi vil gerne promovere klubben for tidligere medlemmer. Martin laver et oplæg til Besty-
relsen. 
 
Lave tilbud til Flexmedlemmer om konvertering til andet halvår. Martin sæt i værk så der 
bliver skrevet ud i starten af Juni. 
 
Par4: 
 
Vi indgår en dialog om en konstruktion hvor vi helt eller delvist kan undgå ejendomsbe-
skatning. Der skal undersøges yderligere om dette overhoved kan lade sig gøre. 
 
 

6. Næste møde(r) 

 
Næste møde: 
 
Torsdag d. 15/6 kl 17 
Michael indkalder. 
 
 
 
 


