
Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC – sæson 2017 
 

 
Kære	medlemmer,	hermed	bestyrelsens	beretning	for	sæsonen	2017	
	
Indledning	-	generelt	
		
Sæson	2017	som	netop	er	overstået	var	Kalø	Golf	Clubs	25.,	det	var	
jubilæumssæson,	25	år	som	klub,	25	år	som	forening	og	heraf	4	år	som	både	
forening	og	forretning.	
	
I	forhold	til	klubbens	jubilæum	og	jubilæumsugen,	blev	der	lagt	et	stort	arbejde	i	at	
få	dette	sat	på	skinner.	Der	var	mange	forskellige	aktiviteter,	som	der	for	de	flestes	
vedkommende	blev	støttet	godt	om.	Vejret	var	også	i	denne	uge	til	den	
”omskiftelige	side”	hvis	man	skal	sige	det	lidt	pænt,	men	det	blev	taget	med	godt	
humør,	og	der	blev	spillet	flittigt	på	banen	af	både	egne	medlemmer	som	gæster.		
	
Sidste	år	indledte	jeg	beretningen	med	at	sige	at	det	havde	været	den	spillemæssigt	
bedste	golfsæson	længe,	men	på	samme	tid	den	økonomisk	ubetinget	værste	i	
klubbens	24	årige	historie.	
	
Sådan	kom	det	ikke	til	at	gå	i	2017,	desværre	for	vejrets	og	spillets	vedkommende,	
og	heldigvis	hvad	angår	økonomien.	
	
Sæson	2017	levede	desværre	ikke	op	til	den	foregående	hvad	angår	vejret	og	
egnetheden	af	dette	til	at	dyrke	vores	fælles	passion	–	golf,	snarere	tværtimod.	
Regn	var	en	nærmest	fast	ingrediens	henover	sæsonen,	og	det	satte	sit	præg	på	
antallet	af	spillede	runder,	og	den	sædvanelige	deraf	følgende	aktivitet	i	klubhuset.	
	
De	manglende	indtægter	på	greenfee	og	i	Café,	var	en	medvirkende	årsag	til	at	vi	
ikke	nåede	i	mål	med	det	budgetterede	overskud,	men	det	lykkedes	trods	alt	at	
komme	ud	af	2017	med	et	overskud,	mere	om	det	når	vi	kommer	til	
regnskabsgennemgangen.	
	
Den	forgangne	sæson	var	den	3.	heroppe	på	toppen.	Trods	det	mindre	gode	vejr	,	
har	der	alligevel	være	god	aktivitet	i	klubhuset,	som	nævnt	ikke	så	meget	som	vi	
havde	håbet	på,	men	Morten	havde	nu	alligevel	som	oftest	hænderne	fulde.	
	
	
Som	jeg	også	sagde	sidste	år	har	vi	fortsat	brug	for	alle	de	frivillige	hænder	vi	kan	få	
fat	i.	



Den	frivillige	indsats	har	vi	henover	efteråret	formaliseret,	på	den	måde	at	Freddy	
Larsen	er	ankermand	for	den	indsats	i	forhold	til	koordinering	af	de	opgaver	der	skal	
løses.	
Dette	arbejde	sætter	vi	MEGET	stor	pris	på,	og	det	er	synligt	flere	steder	på	banen	
og	oppe	i	og	omkring	klubhuset	at	de	får	noget	fra	hånden,	det	vender	vi	tilbage	til	
senere.	
	
På	trænersiden	fortsætter	vi	samarbejdet	med	Kenneth	Sand	og	SAND	GOLF	som	ud	
over	Kalø,	også	har	Randers	Fjord,	Sebber	Kloster	og	Volstrup.	
Her	i	Kalø	er	det	jo	Sander	som	er	vores	“huspro”,	det	hard	et	været	i	2017,	og	sådan	
vil	det	fortsat	være,	selvom	familieforøgelsen	gør	at	der	er	kommet	mere	at	se	til	på	
hjemmefronten.	
Stor	tak	til	Sander	og	Sand	Golf	for	en	rigtig	god	indsats	i	2017.	
	
Shoppen	overtog	Jan	og	Martin	fra	starten	af	sidste	sæson,	og	de	melder	om	en	
fornuftig	aktivitet	i	2017,	og	takker	for	opbakningen	fra	klubbens	medlemmer	
samtidig	med	at	de	serf	rem	til	en	god	tør	og	varm	2018	sæson.	
	
Spillet:	
Spillemæssigt	har	vi	som	nævnt	haft	en	usædvanlig	våd	sæson.	Det	kan	godt	være	at	
diverse	statistikker	siger	noget	andet,	men	det	ændrer	ikke	på	at	oplevelsen	som	
golfspiller	har	været	meget	fugtig.	
Ikke	desto	mindre	har	der	i	sæsonen	været	god	aktivitet	på	banen.	Sommergreens	
blev	af	gode	grunde	lukket	før	de	blev	det	i	2016,	det	var	ikke	på	grund	af	frost,	men	
på	grund	af	vand.	
Vi	har	stadig	en	god	tilstrømning	af	nybegyndere,	og	de	har	også	været	en	stor	del	af	
aktivitetsniveauet	på	banen.	
	
Fritspilsordning/XL-Golf:	
Vi	har	nu	i	et	år	været	med	i	”fritspilsordningen”	XL-Golf	som	er	blevet	en	stor	
succes.	Over	100	Kalø	spillere	indløste	sidste	år	billet	til	at	deltage	i	ordningen,	der	
er	blevet	spillet	mange	XL-runder	i	Kalø	og	på	de	andre	baner	der	med	i	ordningen.	
Helt	nøjagtigt	er	der	spillet	935	runder	i	Kalø	–	ud	af	totalt	set	5.171	
greenfeespillere,	mens	Kalø	har	spillet	1.124	runder	”ude	i	byen”.	
Den	fordeling	kunne	vi	godt	egoistisk	set	tænke	os	anderledes,	så	vi	fik	mange	flere	
XL-golfere	til	Kalø,	som	en	sidebemærkning	kan	nævnes	at	Norddjurs	er	topscorer	
blandt	de	deltagende	klubber	i	forhold	til	indtjening,	en	plads	vi	da	i	al	beskedenhed	
godt	kunne	tænke	os	at	overtage!	
Vi	synes	ordningen	er	ganske	fin	med	et	godt	udvalg	af	baner,	og	det	giver	os	en	god	
synergieffekt	i	forhold	til	café	og	shop,	så	vi	vil	da	opfordre	alle	til	at	købe	XL-kortet	
til	den	kommende	sæson,	hvor	prisen	vil	være	uændret,	altså	900,-	



For	de	900	kroner	får	man	i	2018	adgang	til	ikke	bare	117	men	126	ekstra	huller,	idet	
Tullamore	er	kommet	med	efter	sammenlægningen	med	Ikast	Golf	Klub.	
	 	



Klubhusudvalget/Café	
	
Arbejdet	med	at	få	arealet	omkring	klubhuset	gjort	færdigt	er	fortsat	i	2017,	og	vi	er	
meget	tæt	på	at	være	der.	
Et	forhold	som	med	rette	er	blevet	påpeget	af	mange	som	værende	mindre	godt	til	
helt	uacceptabelt	er	kvaliteten	af	tilkørselsvej	og	opkørslen	til	p-pladsen.	
Jeg	vil	med	det	samme	sige	at	vi	i	bestyrelsen	er	helt	på	linie	med	de	kritiske	røster.	
Forholdene	er	ikke	i	orden,	og	vi	har	gennem	sæsonen	være	nødsaget	til	at	bruge	
rigtigt	meget	tid	på	at	holde	den	farbar.	
De	store	vandmængder	har	ikke	gjort	situationen	bedre,	tvætimod,	vandet	har	lavet	
store	skyllerender	især	på	bakken,	så	det	har	været	nødvendigt	at	fylde	ekstra	
materiale	på	for	at	holde	vejen	brugbar.	
Vi	har	løbende	haft	en	dialog	med	Par	4	om	dette,	og	denne	dialog	har	udmøntet	sig	
i	at	Par	4	har	givet	tilsagn	om	at	give	et	betragteligt	beløb	til	en	renovering,	så	vi	
forhåbentligt	én	gang	for	alle	kan	få	bragt	forholdene	i	orden.	
	
Vi	er	gået	i	gang	med	afklare	hvordan	opgaven	skal	løses,	og	der	vil	blive	meldt	ud	
om	fremdriften	i	projektet	på	hjemmesiden.	
Når	renoveringen	på	et	tidspunkt	igangsættes	håber	vi	på	forståelse	for	de	gener	
som	dette	arbejde	måtte	medføre.	
	
Cafédriften	har	forløbet	tilfredsstillende	i	2017.	Morten	har	ydet	en	fremragende	
indsats	med	altid	godt	humør,	og	mad	på	højt	niveau.		
Som	nævnt	ved	informationsmødet	i	efteråret,	sagde	Morten	jo	op	med	
udgangen	af	2017	–	og	jeg	vil	gerne	benytte	lejligheden	til	på	klubbens	vegne	at	
udtrykke	en	stor	tak	til	Morten	for	det	arbejde	og	den	sjæl	han	har	lagt	i	Café	på	
Toppen.	Det	er	med	stor	ærgrelse	at	vi	skal	sige	farvel	til	Morten,	men	samtidig	med	
en	forståelse	for	at	han	skulle	prøve	noget	andet.	Han	rejser	fra	Kalø	Golf	Club	med	
vores	bedste	anbefalinger!	
Caféudvalget	har	de	sidste	måneder	brugt	en	del	tid	på	at	finde	en	ny	kok/bestyrer,	
og	det	glæder	os	derfor	at	vi	i	dag	kan	sige	goddag	til	vores	nye	kok	og	cafébestyrer	
Jens,	som	vi	er	sikre	på	vil	fortsætte	de	gode	takter	der	er	slået	an	heroppe.	Det	
gælder	både	servicering	af	golfspillere	–	medlemmer	som	greenfeegæster	-	og	
selskaber,	som	fortsat	vil	være	en	vigtig	kilde	til	indtjeningen	i	Café	på	Toppen.	
Vi	glæder	os	til	at	se	og	smage	din	mad.	Velkommen	til.	
	
Klubhuset	ser	stadig	fremragende	ud,	og	vi	glæder	os	til	at	det	fortsat	vil	skabe	
rammen	om	et	super	godt	klubliv.	Tusind	tak	til	de	frivillige	der	har	hjulpet	til	med	at	
holde	huset	pænt	og	rent.		
Vi	har	stadig	en	smule	udfordringer	når	vi	har	fest	arrangementer	i	huset,	men	vi	
håber	at	I	fortsat	vil	bakke	op	om	at	dette	stadig	kan	køre	gnidningsfrit	i	klubben.	
		 	



Baneudvalget	
	
Jeg	vil	sige	det	på	den	måde	at	2017	har	været	noget	af	en	manddomsprøve	for	Max	
og	hans	team.	Det	skal	forstås	på	den	måde	at	den	megen	regn	har	været	en	stor	
udfordring	i	forhold	til	at	kunne	komme	rundt	og	klippe	banen,	det	kan	godt	være	at	
det	vejrmæssigt	ikke	har	været	den	bedste	sæson	for	golfspillerene,	men	græsset	
har	stortrivedes	i	en	grad,	så	det	til	tider	har	været	umuligt	for	greenkeeperne	at	
følge	med	især	når	vi	snakker	fairways,	semirough	og	rough.	
	
Det	er	således	ikke	kun	folkene	der	har	været	på	overarbejde,	det	har	vores	
maskinpark	også,	heldigvis	uden	de	store	(læs	dyre)	nedbrud	og	reparationer	til	
følge.	
Jeg	sagde	på	sidste	års	generalforsamling	at	vi	har	en	opgave	med	vores	aldrende	
maskinpark,	sidste	år	udskiftede	vi	én	af	den	mest	nedslidte	med	en	leaset	ditto,	og	
denne	udskiftning	kommer	til	at	ske	løbende,	og	helst	inden	vi	får	disse	kritiske	
nedbrud.	
	
Lynskur/Lynskure	blev	også	nævnt	sidste	år,	og	det	er	nok	ikke	forbigået	nogens	
opmærksomhed	at	vi	har	fået	et	meget	flot	et	af	slagsen	uden	på	bagni	mellem	hul	
14	og	15.	
Placeringen	af	lynskur	nummer	to	på	forni	er	lagt	fast,	vi	skal	bare	lige	ha’	fundet	lidt	
kroner	og	villige	hænder	til	at	opføre	det.	
	
Vi	vil	gerne	takke	Max	og	greenkeeperteamet	for	den	engagerede	indsats	i	ligger	for	
dagen,	resultatet	taler	for	sig	selv	især	når	vi	holder	det	op	imod	de	ressourcer	der	
er	til	rådighed.	
	
Stor	ros	til	jer,	vi	håber	på	at	vi	ser	frem	mod	en	sæson	med	lidt	mindre	vand,	godt	
nok	sparer	vi	på	vandbudgettet,	men	de	mange	timer	og	de	mange	liter	diesel	det	
kræver	for	at	holde	græsset	nede,	kunne	vi	godt	bruge	på	andre	opgaver.		
	 	



Begynderudvalget	/	Rekrutteringsudvalget	
	
I sæsonen 2017 har vi haft 53 igennem begynderforløbet hvoraf 41 er blevet 
fuldgyldige medlemmer efterfølgende. Der skal rettes en stor tak til Roy og 
Gert for deres kæmpe indsats, samt til Sander for hans fantastiske måde at 
tage sig af dem på. Uden disse tre ville den imponerende indmeldelses 
procent ikke være så høj. 
 
Vi ser frem til en ny sæson med forhåbentlig mindst lige så mange nye 
begyndere, og vi håber at alle klubbens	medlemmer	og	udvalg	vil	tage	lige	så	godt	
imod	de	nye	medlemmer	som	de	har	gjort	i	de	forgange	år,	når	de	skal	videre	i	Club	
30+,	senior-,	dame-,	eller	herreklubben. 
 
Til	sidst	skal	der	netop	lyde	en	tak	til	alle	medlemmer	som	har	givet	sig	tid	til	at	tale	
med	de	nye	golfspillere,	det	er	af	stor	betydning	at	de	føler	sig	velkomne	i	klubben,	og	
får	en	relation	til	Kalø	Golf	Club.	
	 	



Sportsudvalget	
 
I	sportsudvalget	har	der	været	en	større	organisatorisk	ændring,	idet	junior,	elite,	
senior	og	regionshold	alle	er	samlet	under	sportsudvalget,	for	at	få	en	bedre	styring	i	
de	enkelte	grene,	samt	at	skabe	en	rød	tråd	igennem	udvikling	af	sportsgolf	i	KGC.	
	
Sportsafdelingen:	
Sportsafdelingen	har	i	år	bestået	af	4	hold	–	4	herrehold	i	henholdsvis	3.	Div,	4.	Div,	
5.	Div.	og	kvalrækken.	Der	har	desværre	ingen	damehold	været	pga.	manglende	
antal	damespillere,	men	vi	håber	at	vi	i	fremtiden	også	kan	have	et	
konkurrencedygtigt	hold.	
Der	var	ikke	de	store	ændringer	i	truppen	i	år,	dog	har	vi	mistet	en	af	de	bærende	
kræfter	igennem	mange	år,	samtidig	med	at	sæsonen	igennem	var	plaget	af	en	del	
skader	og	afbud.	
Vi	havde	beholdt	et	udviklingshold	igen	i	år,	for	at	være	godt	rustet	til	fremtiden,	
som	har	haft	en	positiv	effekt,	idet	at	vi	allerede	nu	kan	se	flere	unge	som	presser	på	
for	øget	konkurrence	og	spilletid.	
		
Vi	havde	ikke	fået	nye	sponsorer	i	sportsudvalget,	men	der	skal	lyde	et	stort	tak	til	
vores	sponsorere;	JM	Tømrer	v/	John	McKinney	og	Sharp.	
	
Vores	sæson	startede	først	rigtigt	op	med	træning	ultimo	marts.	Vores	træningslejr	
blev	afholdt	i	Lyngbygaard	med	en	masse	spiltræning	og	hygge.		
Selve	sæsonen	var	dog	ikke	som	vi	havde	håbet	på	idet	at	3.	Divisions	holdet	blev	
sidst	i	deres	pulje,	som	betød	at	det	skubbede	alle	de	andre	hold	ned	også,	selvom	
der	blev	leveret	flotte	præstationer.	
	
På	trods	af	nedrykningen,	ser	Sportsudvalget	på	elitesiden,	derfor	frem	til	en	ny	og	
spændende	sæson.	Vi	håber	på	stor	støtte	fra	klubbens	medlemmer	og	vil	forsøge	
med	lidt	frivillig	hjælp,	at	lave	lidt	ekstra	ud	af	de	dage	hvor	de	fleste	hold	spiller	
hjemme	for	at	få	folk	ud	og	støtte	op	om	spillerne.	
 
  



Juniorafdelingen	
	
Antallet	af	Junior/Ynglinge	medlemmer	i	Kalø	er	samlet	set	faldet	en	lille	smule	i	
2017,	og	følger	desværre	en	nedadgående	tendens	i	mange	andre	golfklubber	i	
Danmark.	Vi	har	dog	på	ét	område	formået	at	få	flere	”små	golf	medlemmer”	i	Kalø	
2017,	idet	vores	bambino	hold	er	gået	fra	2	til	15	i	år,	der	skal	lyde	en	stor	tak	til	de	2	
utrættelige	frivillige	Martin	Skourup	og	Jacob	Udengaard,	som	lørdag	efter	lørdag	
hyggegolfer	med	de	små.			
	
Vores	juniorspillere	mellem	10	år	og	19	år	har	gennem	de	sidste	4	år	forbedret	deres	
sportslige	niveau	betragteligt.	
Vi	har	nu	5	juniorer	med	et	handicap	under	10	og	yderligere	4-5	store	talenter	på	
vej.	
I	denne	sæson	har	vi	haft	9	af	vores	spillere	med	i	individuelle	turneringer	og	
topscoren	spillede	10	runder	på	fremmed	græs.	
De	har	deltaget	i	15	turneringer	hvoraf	10	har	været	i	regionen,	6	har	været	på	
landsplan	og	3	internationalt.	
Det	resulterede	i	fire	1.	pladser	og	14	top	3	placeringer.		
	
Vi	havde	for	første	gang	en	landsholdsspiller	med	til	EM	i	Portugal,	da	Rasmus	Løt	
deltog	i	para	golf	EM	for	hold,	og	det	blev	til	en	flot	4	plads,	meget	tæt	på	medalje.	
Rasmus	tog	revanche	senere	på	året	da	han	tog	3	plads	ved	DM	-	
årgangsmesterskabet	for	16	årige	i	Sønderjylland.			
	
I	år	havde	vi	4	hold	tilmeldt	Dansk	Golf	Unions	Holdturnering	i	forskellige	
aldersgrupper	og	1	af	holdene	kvalificerede	sig	til	Landsdelsfinalen.	Det	er	andet	år	i	
træk	at	vores	juniorer	når	så	langt	i	den	række,	super	flot,	og	det	tegner	godt	for	
fremtiden.		
	
I	november	startede	vintertræningen	for	alle	junior/ynglingespillerne	der	havde	lyst,	
i	et	indendørs	træningscenter	i	Hørning.	Her	skal	vi	holdtræne	hver	søndag	i	2	timer	
frem	til	uge	9.		
Flere	af	spillerne	træner	selv	yderligere	2	timer	om	ugen.	
	
I	2018	har	vi	4	spillere	som	skal	spille	turneringer	på	lands	–	og	internationalt	plan.	
Ca.	12	spillere	som	skal	spille	på	regionsplan	og	3	hold	som	skal	spille	med	i	Dansk	
Golf	Unions	Holdturnering.		
	
Og	med	den	udvikling	alle	de	unge	golfere	i	Kalø	er	i,	ser	vi	allerede	nu	hvordan	de	
helt	efter	planen	overtager	pladserne	på	vores	divisionshold,	og	der	er	ingen	tvivl	
om	at	aldersgennemsnittet	de	næste	par	år,	er	kraftigt nedadgående.  
  



Regionsgolf	
 

Vi	har	i	2017	øget	antallet	af	hold,	så	der	var	3	hold	i	ABC	rækkerne,	og	2	hold	i	
senior,	2	hold	i	veteran	og	sidst	men	ikke	mindst	2	i	super	veteran.	
	
2	af	holdende	vandt	deres	række	og	gik	videre	til	”vind	eller	forsvind”	runderne,	hvor	
de	begge	måtte	se	sig	slået	lige	inden	finalerne,	men	det	blev	dog	til	oprykning,	og	
nogle	fine	resultater	for	Kalø.	Vi	har	øget	antallet	igen	i	år	da	flere	og	flere	gerne	vil	
spille	med	på	holdene,	det	er	en	positiv	tendens	for	Kalø	golf	Club.	
	
Vi	ser	frem	til	et	endnu	bedre	år	med	flere	hold	og	flere	spillere	og	flere	nye	tiltag	så	
vi	kan	samle	golfspillere	på	de	forskellige	hold	i	Kalø.	
  



Matchudvalg	
	
2017	bød	på	hele	15	matcher	over	sæsonen,	og	selvom	der	over	den	sidste	årrække	
har	været	en	tendens	til	færre	deltagere	i	vores	matcher,	så	bød	den	forgangne	
sæson	på	en	positiv	udvikling	på	dette	punkt.	
Ved	årets	åbningsmatch	var	der	således	fuldt	booket	med	120	deltagere,	og	
Invitationsmatchen,	Supermatchen	og	Shoppen	Cup	trak	også	mange	deltagere	på	
det	grønne	græs.	
Enkelte	af	de	andre	matcher	haltede	dog	desværre	lidt	efter,	hvilket	dog	nok	til	dels	
kan	tilskrives	det	dårlige	vejr,	der	prægede	sæsonen.	Blandt	andet	måtte	
Greenkeepernes	Hævn	i	slutningen	af	sæsonen	aflyses.	
Med	samlet	set	515	matchdeltagere	landede	vi	dog	alligevel	på	i	gennemsnit	73	
deltagere	pr.	match,	eksklusive	Jubilæumsugen	og	klubmesterskaberne.	
I	Jubilæumsugen	var	der	329	deltagere	i	de	5	matcher	som	blev	spillet	der,	og	93	
spillere	stillede	op	til	de	tre	klubmesterskaber.	
	 	



Sponsorudvalg:	
	
Udvalgets	arbejdsopgaver	er	sponsorater,	company	days	og	branding.	Desuden	
hører	Erhvervsklub	Kalø	under	udvalget.	Erhvervsklubben	Kalø	består	af	sponsorer	til	
Kalø	Golf	Club.	Udvalget	har	holdt	4	møder	siden	sidste	generalforsamling.	Udvalget	
består	af	Per	Laursen,	Martin	Martin	Riemenschneider	og	Jesper	Christensen.	
	
Sponsor	udvalget	vil	gerne	udvide	antallet	af	medlemmer	i	udvalget.	Så	sidder	der	
en	nogen	som	har	lyst	og	kendskab	til	sponsorsalg	hører	vi	meget	gerne	fra	
vedkommende.	
Vores	sponsorindtægter	er	i	2017	er	DKK	544K	plus	DKK	37K	fra	pro	am	matchen.	
Dette	er	en	lille	stigning	set	i	forhold	til	tidligere	år.	Vi	sagtens	kan	bruge	flere	
sponsorater.	Det	er	selvfølgelig	først	og	fremmest	manageren,	som	laver	det	
praktiske	arbejde,	som	skal	have	æren	for	fastholdelse	af	sponsorater.	Gentegningen	
for	2018	ser	ud	til	at	gå	ganske	godt.		
Siden	sidste	generalforsamling	har	der	været	afholdt	5	arrangementer,	startende	
med	en	sponsormatch	med	70	tilmeldte.	Sponsorturneringen	blev	afholdt	i	meget	
tåge,	men	der	var	igennem	dagen	en	hyggelig	stemning,	og	der	blev	der	sørget	for	
ekstra	god	forplejning	til	de	fremmødte	sponsorer	og	deres	medbragte	gæster.	Jeg	
er	sikker	på	de	ikke	gik	sultne	hjem,	med	Mortens	gode	mad.	
	
Til	Tysklandsturen	hvor	der	var	18	deltagere,	her	spillede	vejret	desværre	også	et	
puds.	Weekenden	igennem	regnede	det	meget,	så	golfspillet	kom	i	anden	række,	
men	der	blev	hygget	i	baren	i	stedet.	
	
Grundet	det	dårlige	vejr	til	Tysklands	turen,	blev	der	ekstraordinært	arrangeret	en	
tur	til	Himmerland,	hvor	der	var	14	deltagere.	Der	var	vejret	ok,	så	her	blev	der	
spillet	golf.	
Der	har	yderligere	været	holdt	to	arrangementer.		
En	Hyggelig	aften	i	Kalø	golf	klub,	hvor	der	var	2	firmaer	som	præsenterede	deres	
produkter.	Det	første	firma	var	DYOGS	som	leverer	løsninger	inden	for	hjemmesider	
og	marketing	på	sociale	medier.	Det	andet	firma	var	Net	Return	som	levere	golfnet	
både	til	golfklubber	og	private.	Golfnettet	var	opstillet	i	klubhuset,	hvor	der	kunne	
afprøves.	
Og	det	sidste	arrangement	var	en	tur	til	Aarhus	håndbold,	hvor	vi	startede	med	at	
spise	i	VIP	loungen,	med	efterfølgende	håndboldkamp	i	Ceres	Arena.	Aarhus	
håndbold	tabte	desværre	lokal	braget	mod	Skanderborg			
Igen	i	2017	har	udvalgets	medlem	Per	Lauesen	været	meget	aktiv.	Per	arbejder	
inden	for	byggebranchen	og	qua	sit	store	netværk,	er	han	mand	for	at	skaffe	stort	
set	alt.	Han	har	blandt	andet	skaffet	vores	lysstandere	på	parkeringspladsen.	Tak	for	
indsatsen	Per.	



Vores	målsætning	for	2018	er	at	skaffe	flere	sponsorer,	og	vi	har	derfor	indgået	et	
samarbejde	med	Sponsornet.	Vi	ønsker	at	de	erhvervsdrivende	i	lokalområdet,	som	
ikke	spiller	golf,	får	kendskab	til	at	der	ligger	en	fantastisk	golf	klub	i	Ugelbølle.	
	
Målet	er	både	at	få	flere	sponsorere,	men	også	at	de	får	kendskab	til	vores	
faciliteter,	herunder	restauranten.	Derfor	vil	vi	gerne	starte	en	professionelt	
erhvervsnetværk	som	ikke	tager	udgangspunkt	i	golf.	Dette	erhvervsnetværk	vil	blive	
drevet	af	en	professionel	facilitator	der	sikrer	faglighed,	inspiration,	involvering	og	
læring	–	og	ikke	mindst	generering	af	nye	sponsorer.	Planen	er	at	der	holdes	10	
møder	årligt,	Møderne	holdes	torsdag	morgen	fra	6.45	til	8.30,	således	det	ikke	
generer	andre	brugere	af	klubhuset.	Navnet	for	det	nye	bliver	Syddjurs	
Erhvervsnetværk.	Alt	dette	vil	i	høre	mere	om	i	starten	af	maj.	
	
Tak	til	alle	jer	der	støtter	os	med	jeres	sponsorater.	Vi	ser	frem	til	et	fortsat	godt	
samarbejde	også	i	2018.	
	 	



Generelt:	
	
Dette	var	–	i	princippet	-	slut	på	bestyrelsens	beretning.	
	
En	beretning	er	jo	en	skuen	tilbage	på	året	der	gik,	og	vi	må	sige	at	også	i	2017	er	en	
stor	del	af	tiden	i	bestyrelsen	gået	med	at	tale	økonomi.	
Det	er	nødvendigt	når	vi	driver	en	forretning	med	en	omsætning	på	5-6	millioner,	
men	det	tager	energi	fra	foreningsdelen	som	jo	i	sagens	natur	er	fundamentet	for	at	
vi	i	det	hele	taget	sidder	her.	
	
Vi	har	derfor	i	bestyrelsen	brugt	noget	tid	på	at	kigge	på	vores	organisering,	og	det	
er	der	konkret	kommet	ny	model	for	organisationen	i	KGC	ud	af.	
	
Modellen	er	tænkt	som	et	arbejdsgrundlag	for	bestyrelsen,	og	Nikolaj	vil	nu	bruge	
lidt	tid	på	at	præsentere	den	og	de	tanker	der	ligger	bag	for	jer.	
		
	
	


