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Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 8. August 2017 

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

 
Vej: Asfalt er lagt i, men ikke færdigt. Vejen op til klubhuset er lavet, men skal vedlige-
holdelses. Klubben skal vedligeholde vejen. 
Par4 mener at vejen er bragt i orden nu. Vi må tage det op hvis det bliver uholdbart igen. 
Martin sætter i gang med at grave ud ved hullet og se om der er noget der skal repare-
res. 
 
Skrænter ved parkeringsplads: Frivillige har arbejdet på dem og Niels Peter Christensen 
vil vedligeholde dem og beplante med Rodondendon. 
 
Henvendelse vedr. blokeringer på banen: Der er ryddet op i muligheden for at booke 
langt frem i tiden til dem der skal have adgang til det. Vi mener ikke generelt at det er 
problem. Kontoret bestemmer hvordan det skal køre efter common sense principet. 
 
Bolde: Der forsvinder mange bolde fra range. Der samles 3-4 gange om dagen nu. Eli-
ten har i princippet ansvaret for rangen, de tager ½ time ud af træningen og samler i 
skoven. 
 
Boldautomat: Koster ca. DKK 45.000 + moms brugt. Kan der leases? Fairfinans? Martin 
tager fat i dem og spørger. 
 
Gulvet i klubhus: Meget svært at gøre rent. Kan ikke gøres ordenligt ved håndkraft. Der 
skal en vaske/skuremaskine til. Koster ca. DKK 25.000.- Leje eller lease? Martin under-
søger og kommer tilbage med tilbud. Hvad koster det at drive den? 
 
Probox automat: Har været ude af drift. Kører igen nu med ny kort læser. Forsøgstid 
med box på væggen kører året ud. 
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Måtter på range: Klubben har modtaget et godt tilbud på indkøb af lettere brugte måtter. 
Disse vil blive indkøbt snarest. 
 
 

2. Info fra Par4 

 
Information givet ang. økonomi for 1. halvår. generel tilfredshed med tilstanden. Vejen er 
blevet repareret og vedligeholdelse overgår til Klubben. Byggelinie sag ang. halv tag er 
ikke afgjort, men forventeligt bliver efter regningen til Par4 lavere. Vi kan gå videre med 
indhegning til container. 
 

3. Økonomi 

 

Udkast til halvårsregnskab blev gennemgået og PP udarbejder forslag til beretning. Her-
efter offentliggøres regnskabet på hjemmesiden og der rundsendes meddelelse herom 
til klubbens medlemmer. 

Driften i juli måned viser yderligere fremgang  i forhold til budget. Især salget af greenfee 
samt cafédriften medvirker positivt. 

 

4. Nyt fra udvalgene 

 
Cafeen: Priserne på arrangementer vil blive justeret op ca 10 % fra 1/1 2018. NHP og 
Morten kigger på indkøb i løbet af efteråret. 
 
Jubi udvalg: Vi mangler tilmeldinger til arrangementerne. Det er taget til efterretning at 
information ang arrangementer af denne størrelse skal sendes ud tidligere næste gang. 
 
Baneudvalg: Ingen møder siden sidst. Henvendelser er indkommet ang. hul 8’s tilstand. 
Baneudvalget tager det op på næste møde. 
 
Banekontrol: Der er samlet 4 frivillige som går i gang efter jubi ugen. Dette er en prøve 
ordning der kører resten af sæsonen. 
 
Sponsorudvalg: Puttegreen er solgt! Der er solgt et mere sponsorat for 2018. Udvalget 
holder et mere møde i år for at kigge på indsatsen op mod næste sæson. Der er mulig-
hed for at kigge på omkostningerne på arrangementer med sponsorerne, da der har væ-
ret udtrykt at man godt kan lave noget egen betaling. 
Erhvervs medlemskabet er sat op til DKK 7.000.- (fra DKK 5.000.-). Målet skal være at 
sponsorater som udgangspunkt har en avance på de DKK 7.000.- for erhvervs medlem-
skabet. 
Forventningerne til 2018 er på niveau med 2017. 
 
Junior udvalg: Kalø og Randers skal fremlægge hvordan vi har udviklet Junior arbejdet 
på en junior golf konference i DGU. Stor cadeu til arbejdet 
 
Matchudvalg: Marathon match overstået, deltager antal falder lidt år for år. Matcher i jubi 
ugen er nævnt ovenfor. 
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Begynder udvalg: Stor ros til Gert for at tage sig godt af de nye i klubben. Vi ligger p.t på 
ca 46 igennem forløbet. 
 

5. Evt. 

 
Medlemsudvikling siden 1/1: 734 1. januar til 747 per 7/8. 
 
Der er infomøde om fondsmidler i LAG djursland d. 15 august. Vi ansøger ikke i år, vi 
kigger på mulige projekter til næste år. 
 
 

6. Næste møde(r) 

 
Næste møde: 
 
Tirsdag d. (er ikke på plads endnu men i starten af september.) 
Michael indkalder. 
 
 
 
 


