
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 10. jan. 2019 
 

Deltagere: Inger Sørensen, Lars Nielsen, Per Plejdrup, Hans Jørgen Ovesen, Jørgen Elkjær-
Nielsen, Per Lauesen  og Martin Riemenschneider. 

Fraværende: Peder Carlo Babis  
 

1. Ideer, spørgsmål og tiltag fra medlemmer siden sidst  
 
 Diverse forslag fra Willy Møller Nielsen angående Par3-banen, flexmedlemmer, begyndere mv. 
Inger gennemgik forslagene med Bestyrelsen og har efterfølgende svaret Willy pr. mail. 
  

2. Nyt fra kontoret  
 
TrackMan Golfsimulator:   

Shoppen har nu opstillet en TrackMan Golfsimulator i cafeen. Der var Grand Opening den 9. januar 
med ca 100 besøgende golfspillere i løbet af dagen. Det forsøges at få Aarhus Stiftstidende til at 
skrive en artikel. 
 

Flexmedlemmer:   

Bestyrelsen drøftede fordele/ulemper omkring Flexmedlemmer og eventuel mulighed for at give 
et godt tilbud til flexmedlemmer for at blive fuldtidsmedlem. 
 
Asfalt-reparation af vej: 
Vi afventer stadig reparation af vej af forskellige årsager. 
 
Reklameskilt ved landevejen: 
Der er møde med Jesper fra Syddjurs kommune på stedet mandag den 14. jan. Kl. 15:00 for at 
aftale nærmere om placering af større reklameskilt for Golfbane og Cafe. 
 
Medlemsopgørelse: 
En hel aktuel medlemsopgørelse viser et samt antal på 653 pr. 3. januar 2019. Det er et historisk 
lavpunkt, og det sætter klubbens drift og økonomi under pres. 
Der henvises i øvrigt til referatet fra bestyrelsesmødet den 28/11 2018 punkt 2 - økonomi. 
 

3. Orientering fra udvalgene 

  

Bane- klubhusudvalg:         

Baneudvalget har gennemgået baneanlægget. En af foreslåede ændringer bliver flytning af det 

opførte læskur til tee-stedet ved hul 13. På sigt opføres et tilsvarende læskur i baneanlæggets 

vestlige ende. 

Der er stadig behov for udskiftning af nedslidte pumper. Er der eventuelt sponsorer ? 



 Cafe- og Event-udvalg   

Martin mødes tirsdag med eventuelt emne som cafebestyrer/ansat kok. 

 

Onsdagsåbent for spil: 

Vi forsøger at fortsætte med onsdagsåbent for spilledag, Trackman og Cafe. Desuden holder 

TrackMan åbent lørdag og søndag. Tider kan bestilles på Golbox. Pris pr. time kr. 200,-.  

 

Forretningsudvalg  
Formanden og et udvidet Forretningsudvalg har afholdt møde med ejerne af golfanlægget-  Par4 

Aps. Der arbejdes videre fra begge parter med et forhandlingsoplæg. 

  

4. Eventuelt  

 
 Facebook: 
Officielle facebooksider for KGC eller afdelinger af KGC skal fremover administreres af klubbens 
Manager eller Golfpro. Dog kan tilknyttede personer og udvalgsmedlemmer gerne være 
redaktører.  
 

Hjemmeside: 

Det tilstræbes løbende at forbedre klubbens hjemmeside. Ansvaret for hjemmesiden uddelegeres 

til medlemmer af de forskellige grene, mens selve den tekniske rettelse foretages af Jan. Der bør 

udarbejdes en liste og aftales med de enkelte medlemmer.  

  

Ordinær Generalforsamling: 

Der er fastlagt en dato for næste ordinære Generalforsamling til den 28. marts 2019. Ib Ulstrup 

har givet tilsagn om at modtage valg som dirigent. 

 

Brainstorming: 

Bestyrelsen og klubbens ansatte samles den 5. februar kl. 10:00 til et én-dags seminar for at 

udarbejde idekatalog til at hverve flere medlemmer til KGC samt diskutere andre aktuelle emner. 

 

Medlemsinfo: 
I løbet af et par uger forventer bestyrelsen at kunne fremsende en mere detaljeret beskrivelse af 
det arbejde, der er sat i gang siden bestyrelsen tiltrådte, herunder opfølgning på de fremsatte 
strategier. 
 

 

5. Næste møde  

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


