
Referat fra KGC konstituerende bestyrelsesmøde den 3. april 2019  
 
  
Deltagere: Inger Sørensen, Peder Carlo Babis, Lars Nielsen, Per Plejdrup,  

Per Lauesen, Jørgen Elkjær-Nielsen , Hans Jørgen Ovesen og 
  Martin Riemenschneider 
 Samt suppleanter Thomas Koppel og Lene Schaal 
Fraværende: 
 
 
 
 
Dagsorden:  
  

Konstituering af Bestyrelsen  ( valg af formand, kasserer, sekretær, udvalg )  
 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, Max Brüner, Martin     

Riemenschneider, Sander Nielsen   
 Cafe- og Event-udvalg   Inger Sørensen, Hans Jørgen Ovesen og  

Martin Riemenschneider 
 Sports udvalg:      

1. Eliten    
2. Begynder  Thomas Koppel, Jan Lykke, Sander Nielsen,

   Jørgen Elkjær-Nielsen og Lene Schaal 
3. Bambino/ Junior  Lene Schaal, Martin Skourup og Sander  

Nielsen   
4. Matchudvalg  Lars Nielsen  

 Forretningsudvalg  Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Plejdrup, Inger  
Sørensen og  
Martin Riemenschneider 
 

 Frivillig aktivitetsudvalg:  Freddy Larsen er frivillig kontaktperson 
 
( Udvalgene supplerer sig selv med yderligere frivillige medlemmer og konstituerer sig selv). 

  



1. Nyt fra Kontoret  
Medlemsopgørelse:  Martin oplyser, at medlemstallet er øget med 4 medlemmer i forhold 
til 1. januar.   
Der har kun været få udmeldelser som følge af ekstraordinær generalforsamling i 2018. 
Der har været henvendelse fra flere tidligere medlemmer af nærliggende golfklubber som 
er interesseret i et medlemskab. 
Der er allerede 15 prøvemedlemmer i KGC på nuværende tidspunkt. 
KGC har annonce i ”Seniorliv ”. 
Der er Golfens dag den 28. april. Det er lagt på Facebook og der er lavet flyers. 
Der er arbejdsdag i klubben den 4. maj.  Realvision  er sponsor for smørrebrød ! 
Der er allerede en del selskaber booket ind i cafeen.  
Folie til reklameskilt ved landevejen ikke sat på endnu – Martin rykker leverandøren. 

 
2. Økonomi  

Fremover lægges bestyrelsesmøder efter den 10. i måneden, så friske opgørelser på såvel 
medlemstal som regnskabstal foreligger. 
Hans Jørgen laver udkast til brev til Syddjurs Kommune med anmodning om møde 
vedrørende ejendomsskat. 
 

3. Udvalgene   
Sponsor-/reklame udvalg:   
Vi er tæt på at have nået budgettet for sponsorindtægter for 2019. 
Bane- klubhusudvalg:       
Bestyrelsen godkendte indkøb af reklameskærm til opsætning over baren i klubhuset. Der 
bliver mulighed for firmaer til at købe reklameplads på skærmen, som dermed forventes at 
give overskud til klubben. 
Cafe- og Event-udvalg  : 
Cafeudvalget mødes første gang den onsdag den 10. april kl. 9:30 i klubhuset. 
Der er kommet forslag fra medlemmer om at indføre betalingskort med rabat til cafeen. 
Køber man eksempelvis et betalingskort med pålydende kr. 2.000,- kunne der måske gives 
rabat på et nærmere bestemt antal procenter ved købet. Cafeudvalget arbejder videre 
med forslaget. 
Begynderudvalg: 
Holder første møde den 9. april kl. 17:30 i klubhuset. 
Matchudvalg: 
Åbningsmatchen den 7. april har nu ca. 85 tilmeldte. 
Matchprogrammet for resten af året er mangelfuldt. Der mangler stadig at finde firmaer til 
sponsormatcherne. Martin opfordrede matchudvalget til at arbejde med dette. 



Der skal fastlægges en ”Frivilligmatch” i matchprogrammet. 
Matchprogrammet offentliggøres med diverse mangler, som så udfyldes senere. 

 
4. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder  

Næste møder afholdes mandag den 13. maj og tirsdag den 11. juni kl. 16:30 i klubhuset. 
 

5. Eventuelt  
Babis foreslog at hjemmesidens forside var mere tilegnet kunder udefra, mens orientering 
til medlemmer gerne måtte ”gemmes” længere væk. 
Endvidere foreslog Babis en mere langsigtet planlægning for klubben. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


