
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 11. april 2018 
 
Tilstede: Nikolaj, Jesper, Henrik, Per, Inger, Michael og Martin 
 
Afbud: Brian 
 
 
1.  Nyt fra kontoret 

Vi skriver rundt til medlemmerne vedr. golfens dag 

Der kører facebook annoncer og opslag 

Der deles flyers rundt i byerne Rønde, Hornslet osv. 

 

Ny sti er igangsat fra hul 17-18, det er greenkeeperne sammen med de frivillige som 

arbejder på det projekt. 

 

Der er etableret videoovervågning af parkeringspladsen, bagrummet og cafeens 

opbevaringsskur. 

 

Den nyindkøbte gulvvaskemaskine leveres sidst på ugen 

 

Der er kommet nye bænke og skraldespande på 3-4 huller 

 

Som noget nyt kommer der proens tip videoer på hjemmesiden 

 

Luftslange ved vaskepladsen er udskiftet fordi der var hul på den anden. 

 

Teoriaften for begyndere holdes den 24. april, der er pt. 9 begyndere i gang med 

forløbet  

 

Det samlede medlemstal er i år forøget fra 692 pr. 1. januar til 701 pr. 9. april og hele 

fremgangen kan henføres til seniormedlemsskaber.  

 
2. Økonomi  
 
Per fremlagde regnskab i hovedtal for perioden 1. januar – 31. marts 2018 
sammenlignet med budget og samme periode i 2017. 
 
Resultatet er bedre end budget, hvilket skyldes en lille fremgang i 
kontingentindtægter og et forøget salg af træningstimer ved Sander. 
Endvidere kan konstateres, at cafeen har fået en fin start på 2018.  
 
Det samlede resultatet for klubbens drift er ligeledes forbedret i forhold til 2017. 
 
Klubbens likviditet harmonerer med det forventede ifølge budgettet. 
 
 
3. Nyt fra udvalgene 
 
Sponsorudvalget holder møde fredag for at planlægge sæsonens aktiviteter, samt 
opfølgning på salg af sponsorater. 
 



Begynderudvalget er klar til at modtage begyndere, der er fundet holdkaptajner og 
sæsonens matcher er på plads. 
 
Cafeudvalget har holdt møde og har gennemgået menuer samt priser og 
kalkulationer. 
 
Turneringsudvalget har fået alle sæsonens matcher på plads og der arbejdes på at 
lave aftaler dem som skal være matchledere på de enkelte matcher. 
 
4. Vejprojektet 
 
Vejudvalget har holdt møde med nogle professionelle vejfolk om en løsning for vores 
vej, vedr. dræn og belægning som er holdbar, nu afventer vi en pris på det som vi 
skulle modtage i løbet af denne uge. 
 
5. Evt. 
 
Der er aftalt et personalemøde den 24. april hvor bestyrelsen deltager. 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 16. maj kl. 17.30 
 
 
 
 
 
 


