
MML Flash HD:Users:MML:Library:Mobile Documents:com~apple~CloudDocs:KGC:2017:Referater fra møder:KGC Bestyrelsesmøde 22.06.2017:Referat af KGC bestyrelses 
møde 22.06.17_eksternt.docx  

Referat	fra	KGC	bestyrelsesmøde	den	22.	Juni	2017	
 
Deltagere: Per Plejdrup (PP), Jesper Christensen (JC), Michael Møller Larsen (MML) 
Fraværende: Henrik G. Nielsen (HGN), Ingolf Vig (IV), Brian Drastrup (BD), Nikolaj Pe-
tersen (NHP), Martin Riemenschneider (MR) 
 
Dagsorden: 
 
1.  Nyt fra kontoret (Punkter fra infobrev herunder greenfee, Café, Greenkeeper, Debi-
torlister, Jubi-Ugen) 
 
2. Info fra Par 4 
 
3. Økonomi 
 
4. Nyt fra udvalgene 
 
5. Evt. (punkter fra sidste referat) 
 
6. Næste møde(r) 
 
 
1.  Nyt fra kontoret (Punkter fra infobrev herunder greenfee, Café, Greenkeeper, 
Debitorlister, Jubi-Ugen) 
 
Greenfee: Vi er kr. 85.000 efter budget (dog budget pr. 30/6), og vi har hentet en del de 
sidste 4 uger. 
 
Caféen: Kører stadigt rigtigt fornuftigt. Køkkenprocenten ligger på 54, det er 6 under de 
budgetterede 60, og det skal vi ha’ set på. 
NHP tager en snak med Morten og gennemgår kalkulationerne på menukort og selska-
ber. 
Der skal strammes op på betaling for varer (eks. Kaffe), det skal indskærpes at der IKKE 
er selvbetjening bag disken. 
MobilePay, NHP checker op. 
Skal vi indføre medlemskonti (det har de f.eks. i Aalborg GK hvor man har ca. 3-
400.000,- stående) hvor medlemmerne indbetaler forud, og derved opnår en rabat, 
f.eks. kan der købes for 550,- ved indsættelse af 500,-, og kr. 1.200,- for 1.000,- 
 
Matchudvalg: Der er utilfredshed fra medlemmer jf. MR info, men med hvad? 
 
Debitorliste: Der skal påføres betalingsstatus for ALLE på listen. Alle på listen ringes op, 
og detaljer om betalingsaftale påføres. Ansv. MR 
Hvordan hænger debitorliste og medlemsstatistik sammen? 
Bruno Sørensen – møde?, EDC? 
 
Jubilæumsoplæg: Ok, såfremt budget er retvisende, budget for dame-/herredag? 
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2. Info fra Par 4 
 
Ikke noget nyt vedr. veje. Gert Madsen har været ved MR og sagt at de tager fat på pro-
blemet med vand på vejen lige efter indkørslen til den ”gamle” P-plads. 
 
Parkering: Kunne vi låne den ”gamle” p-plads af K/S’et. MML retter forespørgsel til Mik 
Steenfeldt. 
 

3. Økonomi 
Café: Der udarbejdes nyt lønbudget som følge af stigning i timeløn til løsarbejdere efter 
ny overenskomst (MR). 
Café: Åbningstider; er de ajour, eller skal de rettes til så der er lidt mindre åbent? 
Timer: Bemandingsplan for café og greenkeeper, inkl. plan for afspadsering af de man-
ge timer. Procedure for timeregistrering skal strammes op. 
  
Økonomi: Vi ligger pr. 31/5 fortsat bedre end budget og det er stadigvæk cafédriften, der 
medvirker positivt. Greenfee indtægterne har heller ikke i maj levet op til budgettet, men 
besparelser på omkostninger opvejer dette. 
VIGTIGT: Væsentlige negative afvigelser ifht. budget skal følges op af handlingsplan. 
Ansv. MR. 
Halvårsregnskab: Offentliggøres i løbet af august. 
 

4. Nyt fra udvalgene 
Sponsorudvalg: 

- JC har haft fat i netværket, og der har ikke umiddelbart været gevinst. 
Vi skal ha’ gennemgået alle sponsoraftaler så vi får et overblik over hvor meget vi 
reelt tjener på de enkelte sponsorater. 

 
Baneudvalg: 

- Opsætning af lynskur er igangsat (mellem hul 14 og 15). 
- Max har lavet en liste med opgaver der kan løses af frivillige. Der arbejdes på at 

få sat dette arbejde i system, i form af en ”frivillig teamleder”. 
 
Juniorudvalg: 

- Vi holder sommer ferie nu og frem til aug. der vil dog være sommer skole golf 4-
5.07.17 Mandag - Tirsdag i næste uge fra 10.00-16.00, ved Gert. 
- Rasmus Løt er pt. til EM i Portugal han skriver hjem hver dag på Facebook, MR 
får det videre på Kalø hjemmeside, vores U16B hold har for andet år i træk kval. 
sig til jysk/fynsk Mesterskab. 

 
Matchudvalg: 

- Da det ikke er lykkedes at finde en ny sponsor til matchen den 2. juli og der 
samtidigt er meget få tilmeldinger, foreslår matchudvalget at matchen aflyses. 
Næste match vil derfor være det Det Store Brag lørdag den 8. juli. 
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5. Evt. 
 
Hvad er status på (fra sidste møde), opfølgning på næstkommende møde: 
 

1. 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. 

2. Vi vil gerne promovere klubben for tidligere medlemmer. Martin laver et oplæg til 
Bestyrelsen. 

3. Vi sætter et skilt op ved hovedvejen så man kan se at vi har en cafe (MML afven-
ter svar fra kommunen). 

4. Lave tilbud til Flexmedlemmer om konvertering til andet halvår. Martin sæt i værk 
så der bliver skrevet ud i starten af Juni. 

5. Der vil blive kørt en halvsides annonce i Golf Avisen for at reklamere for klubben 
omkring den 1/6. Desuden vil der komme endnu en halv sides senere med hen-
blik på at reklamere for Jubilæums ugen. 

 
 
6. Næste møde(r) 
 
Næste møde: 
 
Tirsdag d. 4/7 
 
Michael indkalder. 
 
 
 
 


