
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 16. maj 2018 
 
Tilstede: Nikolaj, Jesper, Henrik, Per, Inger, Michael og Martin 
 
Afbud: Brian 
 
 
1.  Nyt fra kontoret 

Persondataloven vedr. golfklubben blev diskuteret i forhold til hvad der kræves for at 
vi overholder den nye lov. 
 
Medlemstallet stiger, idet vi får stadig nye medlemmer ind. Der er pt. 28 begyndere i 
gang med forløbet. 
 
Vi deltog på familiedag i Rønde den 11. maj, standen var godt besøgt 
 
Pt. er der solgt 117 XL kort 
 
Vi søger stadig efter en kok, der kommer lidt ansøgninger som vi behandler løbende, 
men vi har endnu ikke fundet den rigtige. 
 
Der sendes mail rundt til medlemmerne vedr. beplantning af skrænterne på vores 
parkeringsplads, vi har brug for stiklinger men mere om det i mailen senere. 
 
 
2. Økonomi  
 
Driftsresultatet for de første 4 måneder af 2018 er på niveau med budget og den 
tilsvarende periode af 2017. 
I forhold til budget er kontingentindtægter, salg af træningstimer og omsætning i 
cafeen forøget, mens greenfee og sponsorindtægter halter efter. Bruttoavancen i 
cafeen er umiddelbar for lav, hvorfor der foretages lageropgørelse ved udgangen af 
maj for en nøjagtig måling af avancen. 
   
 
3. Nyt fra udvalgene 
 
Sponsormatch afholdes fredag den 25. maj på vores bane. 
 
Der har været afholdt et møde med en fra DGU vedr. fastholdelse af vores 
begyndere. 
 
Baneudvalget er ikke helt tilfreds med de træer, som vore naboer har fået fældet 
langs hul 6. Man har ikke overholdt den aftale vi indgik med dem, hvorfor 
grundejerforeningen kontaktes for et møde. 
 
 
4. Vejprojektet 
 
Vejudvalget har fået en pris på drænarbejdet og materialebeskrivelse, der afholdes 
et møde med Par4 inden arbejdet påbegyndes. 
 
 
 



5. Evt. 
 
Vi undersøger endnu engang mulighederne for at slippe for ejendomsskatten helt 
eller delvist. 
Inger prøver at sætte et møde op med kommunen og snakker med DGU’s advokat 
om mulighederne. 
 
Det blev aftalt, at der skal findes en dag til ”Spil med en ven” på vores 18 huls bane, 
mere om det senere. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 20. juni 2018 kl. 17.30 
 
 
 
 


