
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 21. febr. 2019 
 

Deltagere: Inger Sørensen, Per Plejdrup, Hans Jørgen Ovesen, Peder Carlo Babis , Per Lauesen  
og Martin Riemenschneider. 

Fraværende: Lars Nielsen og Jørgen Elkjær-Nielsen   
 
 
 

1. Nyt fra kontoret  
 

Cafe: 

Martin har haft møde med et muligt emne som ny kok til cafeen. Mathilde og Rikke varetager 
opgaverne i forbindelse med selskaber og arrangementer i cafeen.  
Der er tiltagende efterspørgsel på arrangementer i cafeen. 
Der opstilles nyt fadølsanlæg med bedre kølesystem og dermed længere holdbarhed for fadøl. 
Opstilling sker omkring 18. april. Det sker uden udgift for KGC. 
 
Baneanlæg: 

På baneanlægget er Max og Thomas i gang med vedligeholdelse. Senere slutter Birgitte sig til. 
 
Samarbejde med håndbold: 
Den 6. marts spiller Århus håndbold mod GOG. KGC deltager i arrangementet med roll-ups og 
diverse markedsføringsmateriale uddeles bl.a. i pausen. 
 
Nordic Golfers: 

KGC er nu på portalen hos Nordic Golfers. 
 
Foldere: 
Der er ved at blive udarbejdet og trykt en 6-siders folder som reklame for KGC. 
 
Reklameskilt ved landevejen: 
Der forventes snarlig byggetilladelse fra Syddjurs kommune. 

 
 

2. Økonomi 
 
Møde med bank: 

Der har været møde med KGCs bankforbindelse, hvor foreløbigt regnskab for 2018 og foreløbigt 
budget for 2019 har været fremlagt. Regnskab og budget er fremlagt som grundlag for Bankens 
fortsatte virke for KGC i 2019. 
 
 



 
Regnskab for 2018 og budget for 2019: 

Regnskab og budget blev gennemgået af bestyrelsen. Der arbejdes med forskellige muligheder for 

at forbedre KGCs økonomi på længere sigt. 

Det af bestyrelsen underskrevne, reviderede regnskab, bestyrelsens forslag til budget, til 
indmeldelsesgebyr og til kontingent for de enkelte medlemskategorier, bliver offentliggjort på 
klubbens hjemmeside www.kaloegolf.dk, senest 14 dage forud for generalforsamlingens 
afholdelse. 

 
 

3. Diverse 
 
Brainstorming: 
Jørgen havde udarbejdet et skema over diverse emner fra Brainstorming, og det blev besluttet, 
hvilke opgaver der skulle iværksættes. 
 

Fonde: 
Det blev besluttet, hvilke fonde der ansøges . 
 
  

4. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 11. marts kl. 16:30 i klubhuset. 

  

   

http://www.kaloegolf.dk/

