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Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 25. September 2017 

 
Deltagere: Per Plejdrup, Jesper Christensen, Ingolf Vig, Michael Larsen, Brian Drastrup, 
Nikolaj Petersen 
 
Ikke tilstede: Martin Riemenschneider og Henrik G. Nielsen 
 
Dagsorden: 
 
1. Nyt fra kontoret og indkomne ting 
2. Personalemøde tirsdag d. 19/9  
3. Økonomi, herunder prisblad 2018 til evt. udsendelse inden 1/10  
4. Nyt fra udvalgene  
5. Evt. 
6. Dato for bestyrelsesseminar og forberedelse til dette  
7. Næste møde(r)  

 

 

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

 
Udmeldelser i forbindelse med usikkerhed om økonomien i klubben, bør vi tage kontakt 
til de udmeldte medlemmer. 
Martin venligst giv os en liste over hvem det er, og hvilken årsag, der evt. er angivet 
  
Melder man sig ind i Marts vil der være fuldt kontingent for ex medlemmer. 
Dette er allerede aftalt. 
 
 

2. Personalemøde tirsdag d. 19/9  

 
Michael og Per deltog fra bestyrelsen. 
Der var en positiv stemning.  
 
Der var kommentarer på synligheden af bestyrelsen i klubben. 
 
Fra bestyrelsens side mener vi godt at vi kunne have været mere synlig i forbindelse 
med jubilæums uge. 
 
 

3. Økonomi 

 
Debitorlisten: Der er fremgang, men der skal stadig laves et stort arbejde for at få ind-
krævet pengene da saldoen stadig er alt for stor. 
 
 
Opfølgning fra August: I halvårsregnskabet lå vi 20.000.- over budget, men ligger nu 
33.000 under budget for de første 8 måneder. 
Dette kan henføres direkte til svigtende green-fee indtægter. 
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4. Nyt fra udvalgene 

 
Cafeen: Ansættelse af ny kok skal startes nu, Martin og NHP snakker om dette snarest. 
 
Baneudvalg: Frivillig indsats på ny sti ved hul 17 sat i gang. Ukrudt i bunkere bliver fjer-
net. Tak til de frivillige!! 
 
Banekontrol: Ordningen kører fortrinligt, der er taget nogen på banen der har betalt ef-
terfølgende. Der er indtil videre kun kørt på Par3 banen. 
 
Sponsorudvalg: Team Vikaren laver company day næste år således at super matchen 
bliver mere tilgængelig for medlemmerne. 
Sponsor arrangement vil blive afholdt i efteråret, datoen kommer senere. 
Vi forsøger at finde en sponsor til vind afskærmning på terrassen. Desuden arbejdes der 
på et bold sponsorat til næste år. 
Der rekrutteres stadig til sponsor udvalget. 
Ny sponsor pakke oversigt er til godkendelse i sponsor udvalget. Vil blive rundsendt til 
bestyrelsen efterfølgende. 
 
Junior udvalg: Kalø er nu repræsenteret i turnerinerings udvalget på juniorer under DGU 
 
Matchudvalg: Mesterskaberne afholdt med stor succes. Det foreslås at man sætter sig 
ned i efteråret og ligge planen for næste år. Ingolf initierer dette. 
 
Begynder udvalg: Afslutnings match afholdt. NHP følger op med Gert og Roy om næste 
aktiviteter. 
 
Kontakt udvalg: Brian starter kontakt op med klubber i klubben 
 

5. Evt. 

 
N/A 
 
6. Dato for ledelses/bestyrelses seminar 
 
Der er foreslået torsdag d. 19 oktober 
 

7. Næste møde(r) 

 
Næste møde: TBD 
 
Michael indkalder. 
 
 
 
 
 
 


