
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 28. nov. 2018 
 

Deltagere: Inger Sørensen, Lars Nielsen, Per Plejdrup, Hans Jørgen Ovesen, Jørgen Elkjær-

Nielsen  og Martin Riemenschneider. 

Fraværende: Peder Carlo Babis og Per Lauesen. 

 

1. Ideer, spørgsmål og tiltag fra medlemmer siden sidst  

 

Sponsoraftale med OK: 

Tidligere forslag fra Henning Møller : ”Sponsoraftale” med OK     

En aftale med OK kræver min. 50 medlemmers deltagelse i ordningen. Det vil blive undersøgt 

blandt medlemmer om der er en sådan interesse. 

 

Fadølsanlæg:  

Forslag fra Henning Møller :   Automatiseret fadølsanlæg til selvbetjening.     

Teknisk set er det muligt, men ret kostbart. Martin er ved at undersøge priser. 

  

2. Økonomi  

Der er udsendt kontingentopkrævning for 2019 – 1. rate – til medlemmer. 

Per Plejdrup havde udarbejdet estimat for årsresultat 2018 og i samarbejde med Martin opstillet 

udkast til budget for 2019. Udkastet vil blive bearbejdet i kommende bestyrelsesmøder. 

Driften for perioden indtil 31. oktober viser et resultat før afskrivninger på 501 tkr mod budget 671 

tkr. Den negative afvigelse er således lidt mindre end ved seneste opgørelse, som refereret fra 

bestyrelsesmødet den 20. september. 

Da der ifølge det oprindelige budget for 2018 er forventet et nettooverskud på tkr 86 er det 

uundgåeligt, at årsregnskabet vil ende med et driftsunderskud.  

Henset til klubbens i forvejen negative egenkapital er det bydende nødvendigt, at udviklingen 

vendes i 2019. Bestyrelsen vil i samarbejde med den daglige ledelse sætte yderligere fokus på 

nødvendige omkostningsbesparelser samt indtægtsforøgende tiltag. 

Med en samlet medlemsnedgang på ca. 80 (heraf 49 flex- og seniormedlemmer) i 2017 og 2018, 

svarer det til en nedgang i kontingent indtægterne på ca.  400 tkr. Det giver sig selv, at en 

væsentlig forudsætning for klubbens overlevelse er, at denne tendens ophører og vendes til 

fremgang. 

  

 

3. Nyt fra kontoret  

 

SweatDeal:   

Der er i øjeblikket tilbud på SweatDeal. Tilbuddet omfatter 4 x greenfee til stor bane + 2 buggies 

for kr. 950,- og er tænkt som et godt tilbud på julegave. 

 

 

 



Asfalt-reparation af vej: 

Vi har fået tilbudt overskudsasfalt fra Aarhus Lufthavn til reparation af vores adgangsvej. Asfalten 

kommer en af de nærmeste dage. 

 

Medlemsopgørelse: 

Der henvises til referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 31. oktober.   

  

4. Orientering fra udvalgene 

  

Sponsorudvalget  

Der afholdes sponsor arrangement den 29. november. Arrangementet afholdes hos en af 

sponsorerne – Gonge Danmark / Golf improvement. 

 

Bane- klubhusudvalg:         

Baneudvalget har endnu ikke gennemgået baneanlægget pga. sygdom. Anlægget vil blive 

gennemgået snarest. 

Maskinparken er efterhånden godt nedslidt, og det er under nøje vurdering hvordan klubben på 

lang sigt kan forny maskinerne på den mest rentable måde. 

 

Cafe- og Event-udvalg   

Maria har haft sidste arbejdsdag, og Bestyrelsen takker for hendes indsats og glade smil i Cafeen. 

Der er 5 planlagte arrangementer tilbage i Cafeen i år – herunder Julefrokosten. 

  

Forretningsudvalg  

Formanden og Forretningsudvalget har afholdt møde med ejerne af golfanlægget-  Par4 Aps. 

Der er aftalt et nyt møde senere – tidspunkt endnu ikke fastlagt. 

Der er indgået aftale med Martin og Jan om shoppen. Nærmere herom udsendes af Martin til 

medlemmerne. 

. 

5.  Eventuelt  

Fonde:   

Bestyrelsen er opmærksom på at søge tilskud ved mulige Fonde.   

  

6.  Næste møde  

Næste møde er endnu ikke fastsat. Formanden indkalder efter behov. 

 


