
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 11. december 2017 

Deltagere: Henrik G. Nielsen, Per Plejdrup, Jesper Christensen, Michael Larsen, 
Brian Drastrup, Nikolaj Petersen og Martin Riemenschneider 

Dagsorden: 

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

2. Præsentation fra Sponsornet 

3. Økonomi 

4. KGC fremtidig organisation 

5. Frivilligt arbejde, vejprojekt 

6. Ny kok 

7. Evt. 

8. Næste møde(r) 

 

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

- Caféen – Lav aktivitet bortset fra selskabsarrangementer. 
- Der er blevet afviklet en del afspadseringstimer for personalet i de sidste halvanden 
måneds tid. 
- 18 huls banen holdes åben indtil videre. 
- Par 3 banen er lukket. 
- Salg af Sweetdeal: ”Greenfee og burger” er gået udmærket. Resultatet er indtil 
videre en omsætning for klubben på kr. 29.000. 
- Salg af juletræer er i gang. Kan købes lørdag og søndag fra 10-14 med sidste 
mulighed i weekenden 16. – 17. december 
- Medlemsstatistik er uændret i forhold til sidste 
- Debitorlisten – ca. kr. 100.000. Herpå er hensat til tab kr. 40.000 i 2016 og 
yderligere kr. 30.000 i forbindelse med halvårsregnskabet 30.06.2017. 

2. Præsentation af Sponsornet 
Orientering fra firmaet Sponsornet om ideer til etablering af et erhvervsnetværk 
”Djursland” med base i klubhusets lokaler. Spændende gennemgang fra Sponsornet 
om tilsvarende projekter. Bestyrelsen arbejder videre med ideen og aflægger besøg i 
Hobro, der med gode resultater har etableret et netværk og efter 4 år har tilknyttet 
næsten 100 virksomheder. 

 

3. Økonomi 
Driftsresultatet pr. 30. november andrager kr. 277.000, hvilket er 287.000 under det 
oprindeligt budgetterede, men 584.000 over tilsvarende periode af 2016. 
 



Som tidligere omtalt vil bestyrelsen til næste generalforsamling fremsætte forslag om 
indførelse af et indmeldelsesgebyr for at imødegå midlertidige spekulative 
udmeldelser. Efter fornyet drøftelse i bestyrelsen vil forslaget først skulle gælde for 
fremtidige udmeldelser.  

I den forbindelse erindres om klubbens vedtægter § 4.1: ”Kontingent og eventuelt 
indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling”. 

  
4. KGC fremtidig organisation 
Bestyrelsens fokus har af kendte årsager været meget koncentreret om klubbens 
økonomi. Fremover skal der også fokuseres i større grad på foreningsdelen gennem 
en tydeligere fordeling af bestyrelsens opgaver og deltagelse i diverse udvalg 
herunder inddragelse af klubmedlemmer i arbejdet, som allerede etableret af 
frivilligkorpset ved Freddy og Niels Peter.  

Nikolaj laver oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Frivilligt arbejde, vejprojekt 
Niels Peter har udarbejdet en detailleret arbejdsplan med budget, der er fremlagt for 
Par 4. 

Vi afventer herefter en tilbagemelding fra Par 4. 

 

6. Ny kok 
Der er afholdt et par møder med ansøgere til stillingen, og der skal afholdes 
yderligere et par samtaler i denne uge. 
 
7. Nyt fra udvalgene: 

Baneudvalg: 
- Det undersøges om der kan gøres noget i forhold til det dræn/vand der løber på 
tværs af bagni fra 13. over 14.-15.-16. til grøften på hul 11. 
- Vi vil gerne udskifte Rød-Blå-Gul-Hvid teestedsmarkeringerne med Hektometer 
angivelser (ex. 45, 55, 60). Det undersøges om det kan gøres inden for 2018 budget. 
- Maskinparken er gennemgået, flere maskiner trænger til udskiftning hvis vi fortsat 
skal kunne holde vedligeholdelsesomkostningerne på et fornuftigt niveau. 
- Der arbejdes på at få opsat et ur bag 1. tee inden sæsonstart 2018. 

8. Evt. 
Møde med Sand Golf vedr. næste sæson afholdes onsdag i denne uge. 

 

9. Næste møde 

Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 17.30 (Michael indkalder, punkter til dagsorden 
fremsendes senest 10. januar) 


