
Kalø Golf Klubs ordinære generalforsamling 28. marts 2019                        

Bilag 1:   Formandens beretning 

Året 2018 bød som bekendt på mange udfordringer i KGC , her tænker jeg specielt på valg af ny bestyrelse 
på den ekstraordinære generalforsamling d. 12. september. 

Vi anerkender det store arbejde den tidligere bestyrelse gjorde for at drive klubben  , men vi var ikke enige i 
måden de ønskede at gøre dette på. 

Jeg vil gerne takke alle i klubben for den positive holdning vi – den nye bestyrelse – er blevet modtaget 
med, det er altafgørende for vores arbejde med at drive klubben. 

Som I måske husker havde vi til den ekstraordinære generalforsamling lavet en strategi plan. Vi har 
naturligvis ikke – på den korte tid – nået at gennemføre alle punkter, men vi er godt på vej. 

Der er lavet aftale med Martin og Jan om shoppen, de har investeret i en trackman, som er en stor succes, 
på åbningsdagen var der over 100 medlemmer forbi for at prøve den. Et ekstra plus er, at Sander kan bruge 
den til undervisning i de kolde vinterdage. 

Jan har på kort tid solgt 100 stærekasser, som har dobbelt formål, nemlig at skaffe penge i den slunkne 
klubkasse og fordrive rågerne fra banen. 

Sander er nu fast ansat som træner , hvilket er et stort plus for klubben. Han er meget vellidt og en faglig 
kompetent træner, som med sin store indsats med private træningstimer og tiltag for at tiltrække og 
fastholde nye medlemmer, samt udforme programmer for bambinoer, juniorer, elitespiller og alle vi 
andre.Han er allerede godt booket op i den nye sæson, så vi forventer at han i store træk tjener sin egen 
løn hjem. 

Der skal ikke lægges skjul på at vi har et meget stramt budget som er meget sårbart. Bestyrelsen har derfor 
sIden efteråret  været i forhandlinger med Par 4. Dette har indtil videre resulteret i en udsættelse af 
forhøjelsen på 50.000 på lejen og en yderligere rabat på 25.000.Vi er i fortsat dialog med Par 4, og I vil blive 
orienteret om resultaterne. 

Vi er desuden ved at ansøge flere fonde om tilskud til klubben.  

Vi har de sidste år mistet en del medlemmer, hvilket er en tendens i mange golfklubber, og det ses 
naturligvis i bundlinjen på regnskabet. Medlemstallet er nu på 628 og for at rette op på dette har vi sat flere 
nye tiltag i gang.Der tilbydes prøvemedlemsskab i 3 måneder til kr. 995. herefter medlemskab resten af 
året for kr. 3575 svarende til ½ års abonnement, samtidig får det nye medlem et begyndersæt til ca. 2,000. 

Der laves 4 åbenhus dage i foråret og inden da håber vi vores medlemmer vil være med til at uddele foldere 
i udvalgte distrikter. 

Der har været udført et stort arbejde af sponsorudvalget og der har været endog meget stor velvilje fra 
vores sponsorer samtidig med at det er lykkedes at tiltrække nye. Tak for jeres støtte til klubben.  



Rigtig mange frivillige gør et stort arbejde - dygtigt ledet af Freddy Larsen - både på banen og i cafeen. Det 
giver en stor og nødvendig besparelse på lønudgifterne så mange tak til jer alle. 

Vi har fået mange gode ideer fra medlemmer. Nogle kan realiseres, andre kræver en bedre økonomi end vi 
har for tiden, men de ligger i idekassen, så måske en dag. Bliv endelig ved med at komme med flere. 

Vi har forsøgt med månedlige nyhedsbreve at holde jer orienteret om hvad der sker i klubben og hvad vi 
arbejder med i bestyrelsen. Det er vores indtryk, at det er blevet godt modtaget, så det vil vi fortsætte med. 

I cafeen er ansat to nye medarbejdere Mette og Christina som begge er uddannet indenfor catering. 
Derudover har vi heldigvis stadig Rikke og Mathilde, så alt skulle være på plads til en forhåbentlig fantastisk 
sæson, hvor vi kan komme ind ag få stillet både sult og tørst. 

Vi får snarest opsat skilt ved landevejen så man kan se, der ligger en golfbane her og finde den. 

Der er foretaget overflyvning af baneanlægget med drone. Materialet vil blive redigeret og indlagt på 
hjemmesiden. 

Der er udarbejdet nyt informationsmateriale om både klubben og klubber i klubben, så især nye 
medlemmer har en bedre mulighed for at vide, hvordan de skal blive en fast social del af klubben. Vi kan 
kun opfordre alle medlemmer til at tage godt imod nye medlemmer, da det er de første oplevelser der ofte 
afgør, om de bliver eller ikke, så hvis der er tid og overskud til det, så inviter de nye med ud på en runde 

Vores maskinpark er desværre meget nedslidt, men greenkeeperstaben gør deres bedste for at holde den 
kørende indtil vi forhåbentlig finder en løsning evt. ved  leasing. 

Sæsonen 2018 har været et resultatmæssigt godt år for eliten. Klubbens første hold rykker med en flot 1. 
plads i 4. division op i 3. division, 2. holdet forbliver med en 2. plads i 5. division og begge kvalifikations-
rækkehold endte som nummer  2 i gruppen og spiller i samme række i 2019. 

I sæsonen 2018 havde flere af vores juniorspillere debut på vores divisionshold, og de er fra sæsonen 2019 
fast inventar i truppen grundet deres flotte spil og deres gode resultater. Det er helt sikkert nogle som 
kommer til at præge vores elitetrup de kommende år, så hold øje med dem. 

Som et nyt initiativ fra sportsudvalget vil elitetruppen yde frivilligt arbejde. Alle som er tilmeldt rangliste 
matcher vil arbejde 2 timer koordineret med de øvrige frivillige. Ydermere står eliteafdelingen for 
indsamling af bolde i læhegnet og marken flere gange om året. 

Den 2. april er der træning for eliten, denne er åben for alle med hcp. under 15. Der er ca. 35 i truppen nu, 
men vi kan altid bruge flere spillere. 

Vi har oplevet stor tilslutning til vores bambino golfspillere. Der er 20-25 bambinoer, som lørdag træner og 
hygger sig. En stor tak til Martin Skourup og Jacob Udengaard for deres arbejde som bambinotrænere.       
Vi håber på endnu større tilslutning i denne sæson, så kender I nogen som kunne være interesseret, så tag 
dem med til vores gratis golfarrangementer. 



Juniorerne har i 2018 stillet op til flere junior distrikts og kredsturneringer med flotte resultater til følge. 
Det er blevet til flere podieplaceringer og ligeledes en turnering hvor en junior stod øverst, stort tillykke 
med det. 

Vi vil gerne have flere juniorer i klubben, så der arbejdes intensivt på at få fat i de 7-11 årige i lokalområdet, 
så de kommer i gang med golf så tidligt som muligt. 

Juniorudvalget og sportsudvalget afholder sommercamp hvor vi samler bambinoer og juniorer til 2 sjove 
dage sammen 

Vi håber på en god sæson i klubben med endnu flere glade medlemmer i vores dejlige klub. 


