
Referat fra KGC konstituerende bestyrelsesmøde den 20. sept. 2018 
 

Deltagere: Inger Sørensen, Peder Carlo Babis, Lars Nielsen, Per Plejdrup,  

Per Lauesen og Hans Jørgen Ovesen 

Fraværende: Jørgen Elkjær-Nielsen   

 

Dagsorden:  

1. Konstituering af Bestyrelsen  ( valg af formand, kasserer, sekretær, udvalg )  

2. Indlæg fra Sander 

3. Indlæg fra Martin om presserende opgaver, bl.a.  

1.       Tilbud til nye medlemmer 

2.       Kontrakt med Pro (Sander ) 

4. Per Plejdrup om klubbens økonomi  

5. Ide-oplæg fra Knud Erik Frederiksen    

6. Hvem gør hvad – her og nu ?   

7. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder  

8. Eventuelt ( flere punkter på dagsordenen bestemmes på stedet ) 

  

1. Konstituering af Bestyrelsen efteråret 2018  

 

Formand:   Inger Sørensen 

Næstformand: Jørgen Elkjær-Nielsen  

Kasserer:  Per Plejdrup  

Sekretær:  Hans Jørgen Ovesen 

 

Sponsor-/reklame udvalg: Peder Carlo Babis og Jørgen Elkjær-Nielsen 

Bane- klubhusudvalg:       Per Lauesen,   

Cafe- og Event-udvalg Inger Sørensen og Hans Jørgen Ovesen 

Sports udvalg:  Lars Nielsen og Hans Jørgen Ovesen 

 Eliten: Suppleres med frivilligt medlem 

 Junior: Suppleres med frivilligt medlem 

Begynder: Suppleres med frivilligt medlem 

Bambino: Suppleres med frivilligt medlem 

Match udvalg:  Lars Nielsen 

Frivillig aktivitets udvalg:  Freddy Larsen er frivillig kontaktperson. 

Forretningsudvalg: Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Plejdrup og Martin Riemenschneider 

 

( Udvalgene supplerer sig selv med frivillige medlemmer og konstituerer sig selv). 

 



2. Indlæg fra Sander  

 Sander redegjorde kort over for de fremtidige træningsplaner for elite-, junior-,  

begynder- og bambino spillere. Der forelå en henvendelse fra Mikael Jakobsen på vegne af 

Elitespillerne, og det pointeres kraftigt fra Bestyrelsen, at der fortsat vil være træner til 

rådighed efter samme principper som i 2017. De endelige detaljer skal efterfølgende afklares 

mellem elitespillerne, Sander og Sportsudvalget. 

Sander vil endvidere stå til rådighed for junior-, begynder- og bambino spillere i samme 

omfang som hidtil. 

Sander foreslog en forældreuddannelse som juniorcoach, så denne f.eks. kunne afløse 

Sander hver anden uge ved at gå med Juniorerne rundt på golfbanen.  

  

3. Indlæg fra Martin om presserende opgaver, bl.a.  

  Martin foreslog  et tilbud til nye medlemmer.  Hvis et  medlem  melder sig ind i klubben 

inden 31. oktober og samtidigt betaler et kontingent på kr. 3.575,- og et restkontingent igen 

i januar 2019 på kr. 3.575,- , altså i alt et kontingent på kr. 7.150,- for kalenderåret 2019,  vil 

de som ekstra bonus få spilleret resten af året 2018. Hertil får de endvidere et gavekort på 

kr. 1.500,-, som kan anvendes i klubbens cafe, til buggy eller til træner. 

Bestyrelsen godkendte forslaget, som træder i kraft straks. 

Martin i samarbejde med den tidligere bestyrelse udarbejdet udkast til kontrakt med Sander. 

Planen er, at Sander stopper sin ansættelse/læretid i Sand Golf og ansættes direkte af vores 

golfklub som træner. Bestyrelsen arbejder videre med udkastet og  håber at kunne få aftalen 

på underskrevet i næste uge. 

Genindmeldelsesgebyr for Bambino-spillere udelades. Det overvejes at gøre det samme for 

alle spillere under 18 år. 

 

4. Per Plejdrup om klubbens økonomi  

I uge 37 blev klubbens halvårsregnskab offentliggjort på hjemmesiden. 

Det viste et nettooverskud på t.kr. 201 mod budgetteret t.kr. 294.  

Den negative tendens er fortsat i juli og august, idet resultatet for årets første 8 måneder er 

t.kr. 194 ringere end budget. 

Omsætningen i cafeen har i disse 2 sommermåneder slet ikke kunnet leve op til 

forventningerne, hvilket skyldes nedgang i både selskaber, klubmatcher og almindelige 

golfspillende gæster m.fl. 

Cafeens drift - herunder åbningstider mv. - tages op til grundig overvejelse i 

cafeudvalg/bestyrelse. 

 

 

 



5. Ide-oplæg fra Knud Erik Frederiksen . 

 Der var kommet forslag fra Knud Erik Frederiksen om igangsættelse af forskellige aktiviteter i 

klubhuset i vintermånederne.  

Hans Jørgen Ovesen kontakter Knud Erik for at aftale nærmere. 

  

6. Hvem gør hvad – her og nu ?  

Lars Nielsen snakker med landmand om eventuel opsætning af pylon/reklameskilt på 

marken ved landevejen overfor indkørsel til golfbanen. 

 

7. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder  

 Næste møde afholdes Onsdag den 3. oktober kl. 17:00 i klubhuset. 

 Hans Jørgen Ovesen indkalder med dagsorden. 

 

8. Eventuelt  

 Muligheder for ombygning af hul nr. 1 så man bedre kan se bagvedliggende sø overvejes. 

Omlægning til hektometersystemet overvejes. 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer og manager kan træffes på : 

  

Initialer Navn  Telefon Mail/hjemmeside  

(IS) Inger Sørensen  ingerl.s@mail.tele.dk  

(PCB) Peder Carlo Babis  babis@pc.dk  

(LN) Lars Nielsen   LNI@CP.dk   

(PP) Per Plejdrup  2616 6511 pp@realvision.dk  

(JEN) Jørgen Elkjær-Nielsen 9360 9425 jelkjae2@yahoo.dk  

(PL) Per Lauesen    pln@arkil.dk  

(HJO) Hans Jørgen Ovesen 4018 5977 famkahr@mail.tele.dk    

(MR) Martin Riemenschneider 2960 1049 mr@kaloegolf.dk  

 KGC kontor  8637 3605 www.kaloegolf.dk  

  


