
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 17. januar 2018 
 
Deltagere: Henrik G. Nielsen, Per Plejdrup, Ingolf Vig, Michael Larsen, Nikolaj 
Petersen og Martin Riemenschneider 
 
Dagsorden: 
1. Nyt fra kontoret - Nyhedsbrev, arbejdsdag, kok (status) 

2. Økonomi (Regnskab 2017 – Budget 2018) 

3. Status på aftale med træner 

4. Nyt fra udvalgene 

5. Vejprojekt 

6. Fastsættelse af dato for ordinær generalforsamling 

7. Evt. 

8. Næste møde(r) 

 
 
1. Nyt fra kontoret  
 
XL Golf - slutopgørelse over fordelingen mellem de deltagende klubber for 2017 
forventes modtaget i løbet af denne uge. 
Salget af XL medlemskort for 2018 er i fuld gang, og der er pt. solgt 65 stk. 
Forventningen er mindst samme antal som sidste års på 104. 
 
Vi indstiller til prisbladet, at +65 har mulighed for at købe buggykort til mere 
fordelagtig pris. 
 
Vinarrangement forventes at blive afholdt i medio/ultimo februar – Invitation 
udsendes fra Martin 
 
Vi har behov for en gulvvasker. Martin fremlagde forslag på køb heraf, da der bruges 
for mange timers hårdt arbejde på rengøring. Maskinen har været afprøvet i 
klubhuset og vurderes at være en stor forbedring, som ret hurtigt tjenes hjem i form 
af sparet arbejdstid og dermed lønkroner. Der arbejdes videre med dette og 
herunder undersøges muligheden for evt. sponsorfinansiering. 
 
Nyhedsbrev til medlemmerne. Der vil blive taget kontakt til diverse klubber i klubben, 
for at give dem mulighed for orientering om aktiviteter. 
 
Forslag til arbejdsdag er d. 17. marts, således at vi får gjort klar til den nye sæson. 
Endelig udmelding på dato foretages af baneudvalget i nærmeste fremtid. 
 
Kok – Vi havde næsten en aftale på plads, men vedkommende er sprunget fra i 11. 
time. Der er derfor lavet nyt jobopslag. 
 
 
2. Økonomi (Regnskab 2017 – Budget 2018) 
 
Bogføringen op til 31.12.2017 vil blive klaret inden weekenden og efterfølgende vil 
Per udarbejde årsregnskab. 
Budgetudkast for 2018 blev fremlagt og drøftet. Der er taget udgangspunkt i et 
forsigtigt bud på indtægtssiden. 



Udkast til årsregnskab og budget sendes rundt til bestyrelsen inden næste møde, 
hvor det skal godkendes endeligt for at blive fremlagt på klubbens hjemmeside 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
 
3. Status på aftale med træner 
 
Møde er afholdt med Kenneth Sand og i overensstemmelse med den indgåede aftale 
er Sand Golf også pro i 2018, hvor Sander primært vil være i Kalø. 
 
 
4. Nyt fra udvalgene 
 
Matchudvalg - matchplan for 2018 er næsten på plads, bortset fra mindre tilretninger. 
Det forventes at der kan offentliggøres matchdatoer indenfor et par uger. 
Frivillige søges til matchudvalget, og tilbagemelding kan ske til Martin eller Ingolf. 
 
Begynderudvalg - kalender for 2018 er på plads. 
 
Baneudvalget - Dræn på banen samt drivingrange skal tages op til vurdering og der 
skal undersøges muligheder for forbedringer, da det må forventes at vandmængder 
også kan blive et tema for fremtiden. 
 
 
5. Vejprojekt 
 
Der skal etableres en permanent løsning på dette problem. Efter møde med Par 4 
ApS er der opnået tilsagn om økonomisk støtte under visse forudsætninger. Der 
nedsættes et udvalg til varetagelse af projektet. Michael tager kontakt til Freddy og 
drøfter omfanget af frivillig indsats i projektets udførelse. 
 
 
6. Fastsættelse af dato for ordinær generalforsamling 
 
Generalforsamlingen afholdes den 14. marts 2018 i klubhuset. 
 
 
7. Evt. 
 
Organisationsplan for KGC  
Nikolaj har udarbejdet 1. udkast til en organisationsplan. 
Forslaget bygger på en mere klar opdeling af bestyrelse, udvalg og funktioner i en 
forretningsdel og en foreningsdel. 
Nikolaj arbejder videre på forslaget, som forventes at kunne besluttes endeligt på 
næste bestyrelsesmøde. 
Hensigten er at kunne fremlægge det på generalforsamling til orientering for 
medlemmerne, og således at den nye bestyrelse kan konstituere sig på denne 
baggrund. 
 
 
8. Næste møde(r) 
 
19. februar kl. 17.30 - Michael indkalder 


