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Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 4. Juli 2017 

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

1.  Nyt fra kontoret (Shop - Café - Greenkeeper) 

 

2. Info fra Par4 
 

3. Økonomi 

 

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) 

 
Bestyrelsen har bedt om mere detaljeret information fra kontoret ang driften, desuden er 
der bedt om high level referater fra personale møderne således vi kan indgå i løsninger-
ne. 
 
 

2. Info fra Par4 

 
Vi mangler opfølgning på vej situationen. Gert har sagt at vejen bliver lavet inden jubi-
læums ugen. Martin tager kontakt til Gert Madsen for at følge op på dette. 
 

3. Økonomi 

 

Balancen pr. 30. juni er ikke helt ajour, men vurderet ud fra foreløbige tal og de ugentlige 
orienteringer fra MR ser drift og likviditet generelt fornuftigt ud. 

Halvårsregnskabet vil blive udsendt til medlemmerne, når det foreligger en gang i au-
gust. 

 Klubbens medlemmer vil blive indbudt til et generelt orienteringsmøde, der forventes 
afholdt i uge 36.  
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4. Nyt fra udvalgene 

 
Cafeen: Vi skal have justeret priserne. Arrangementer skal justeres nu, men ikke for 
dem der er booket. Listepriserne på menuen i cafeen skal justeres med sæson udgang. 
 
Jubi udvalg: Tale fra formanden til receptionen. Evt andre fra klubbens historie. Jubi ud-
valget følger op når Martin er til stede. Siger Bormesteren noget? 
 
Baneudvalg: Lynskur opsat ved hul 14. Evt. et opsat ved hul 5 også hvis vi kan få det 
sponsoreret. Vi indkøber nye brugte måtter til driving range. Klokken på hul 17 flyttes til 
hul 11? 
Banekontrol: Vi skal have fundet en løsning på kontrol af greenfee gæster. Frivillig korps 
skal sættes op, der kommer yderligere information om dette. Brian Drastrup sætter dette 
op.  
Der skal laves en oversigt over bold opsamling med frivillig arbejdskraft – Martin står for 
dette. 
 
Sponsorudvalg: Puttegreen, vi mangler en sponsor eller flere til vores nye smukke put-
tegreen (Dette er heldigvis løst efter bestyrelses mødet). Der sendes ud til medlemmer-
ne. Vi vil finde sponsor til nye rangebolde. 
Der skal endvidere findes sponsor til ovenstående nye måtter. Vi mangler frivillige hæn-
der til arbejdet i sponsor udvalget. 
Der laves et idemøde omkring mulige sponsorer efter sommerferien. 
 
Junior udvalg: Ikke noget nyt 
 
Matchudvalg: 2. Juli match blev aflyst da der kun var 2 tilmeldte og ingen sponsor. Der 
skal sendes reminder ud på Det store brag. Kunne godt bruge flere tilmeldte.  
 

5. Evt. 

 
Der er infomøde om fondsmidler i LAG djursland d. 15 august. Vi overvejer at deltage. 
 
Vi mangler tilbagemelding fra Martin ang. frivillig formand. 
 
POS system med medlemskonto ordning. Vi undersøger muligheden for at sætte et sy-
stem op til afregning i Cafeen. 
 
 

6. Næste møde(r) 

 
Næste møde: 
 
Torsdag d. 8/8 kl 17 
Michael indkalder. 
 
 
 
 


