
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 20. april 2017 
 

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

Nikolaj Petersen, Martin Riemenschneider 

Dagsorden: 

1. Shopdrift 

2. Vej op til klubben 

3. Golfbox / Match kalender 

4. Massage 

5. Nyt fra udvalgene 

6. Evt. 

7. Næste møde 

 

1. Shopdrift 
Det er besluttet at en gruppe bestående af Jan Lykke og Martin Riemenschneider overtager driften a 

shoppen. 

Dette betyder at risikoen ved driften af shoppen er væk fra klubben. Jan og Martin køber det eksisterende 

lager. Dette er gældende fra og med 1. Maj. 

Dette betyder endvidere at Jan er ansat af shoppen og er derfor ikke længere ansat af klubben. Desuden 

skal Sander ikke længere passe shoppen, men der vil naturligvis stadig være et samarbejde mellem Pro’en 

og Shoppen. 

Desuden er der nu sat et skab op i forbindelse med Proboxen således at man kan leje buggies og købe 

småting uden for Shoppens åbnings tid. 

Der vil blive udsendt en særskilt info ang. shopdriften snarest. 

2. Vej op til klubben 
Vejen op til klubben er blevet midlertidigt repareret i forbindelse med Golfens Dag. Vi er ved at arbejde på 

en permanent løsning. 

3. Matchkalender / Golfbox 
Ingolf Vig vil snarest opdatere matchkalender og få lagt den Golfbox. 



4. Massage 
Der er lavet en aftale med massør fra Aarhus. Martin vil sende information ud om det snarest. 

5. Nyt fra udvalgene 
Cafeen har mange arrangementer i den kommende tid. Dette er en vigtig indtægtskilde for klubben, men 

der vil sørges for at der er adgang til medlemmerne samtidigt også. Bestyrelsen er ved at undersøge om vi 

kan sætte en rigtig dør i ved bagindgangen således at det bliver lidt mere tilgængeligt. Hvis der er 

medlemmer der kan hjælpe med denne opgave kan man henvende sig til Nikolaj. 

Forretnings udvalg: Klubbens drift forløber nogenlunde som forventet og drifts resultatet for perioden 1/1-

31/3 2017 afviger samlet set ikke negativt i forhold til budgettet. 

6. Eventuelt 
N/A 

7. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er i anden uge af Maj. 


