
 
Nyt fra KGCs bestyrelse:                    April 2019 
 
 

1. Konstituering: 
 

KGC har som bekendt overstået den ordinære generalforsamling i 2019, som med 
ordstyrerens formulering satte ny rekord – den var overstået på 1½ time med indlagt 
kaffepause! 
Det er nu op til bestyrelsen at indfri den tillid, som de fremmødte medlemmer tilsyneladende 
viser denne. 
 
Vi har på vores første bestyrelsesmøde konstitueret os således: 
 

 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 og Allan 

Johnsen. 

 Cafe- og Eventudvalg   Inger Sørensen, Hans Jørgen Ovesen og  

Martin Riemenschneider 

 Sportsudvalg:      

1. Eliten  Sander Nielsen, Jesper Skau Madsen, Ingolf  

Vig, Anders Jeppesen og Allan Skourup.  

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). 

 



 

2. Personale  
 
Vi vil gerne her – for gamle og nye medlemmer – introducere klubbens faste medarbejdere – så 
man som medlem kan hilse på dem i cafeen - såvel som dem du møder på banen i deres buggies 
og græsklippere  !!     
  
De er her alle for din skyld og udfører et fantastisk arbejde! 
 
 
På kontoret og butikken: 
 Klubmanager: Martin Riemenschneider kontor@kaloegolf.dk  
 Shop:  Jan Lykke  Bestyrer shoppen 
 PGA Club Professional Sander Nielsen Sanderngolf@gmail.com  
 
I cafeen: 
 Køkkenassistent: Kristina Rasmussen    
 Køkkenassistent: Mette Mortensen       
 Medhjælp:  Mathilde Grøsfjeld               Afløser lejlighedsvis 

Medhjælp:  Rikke Hovgaard  
 
På baneanlægget: 
 Chefgreenkeeper: Max Brüner  Ansvar for baneanlæg 

Greenkeeper:  Birgitte Sommer Banevedligeholdelse 
Greenkeeper:  Thomas Terry Banevedligeholdelse 
Banemedhjælper: Finn Virenfeldt  
Banemedhjælper: Bjarne Jensen 
 

Frivilligkoordinator: 
 Ulønnet frivillig: Freddy Larsen melovi@outlook.dk  
 
 

3. Træner 
Sander startede den 1. januar 2019 som fast ansat som Golfpro i KGC, og er allerede et stort 
plus for klubben. Sander har længe været i gang med at forberede den kommende sæson. 
Qua sit arbejde i KGC i 2018 er Sander allerede et kendt ansigt i klubben og særdeles 
respekteret for sin seriøsitet og dygtighed som golftræner. 
Sander har allerede fyldt godt op i ordrebogen, men der er plads til flere. Så skynd dig at 
booke tider på www.protrainer.golfbox.dk, hvis du synes dine golfsving er blevet lidt ”rustne” 
og trænger til en opfriskning. Ligeledes kan Sander kontaktes på sanderngolf@gmail.com eller 
igennem kontoret. 
  
 

http://www.protrainer.golfbox.dk/
mailto:sanderngolf@gmail.com


4. Økonomi 
Som det fremgik af budget ved den netop afholdte generalforsamling kører vi med et stramt 
budget i år. Bestyrelsen har dog et realistisk håb om, at vi med fælles hjælp kan få et mindre 
overskud bragt til veje i 2019. 
Det er begrundet i, at vi de første 3 måneder i år har sparet mandskab i cafeen, ligesom der 
ikke har været udgifter til 2 greenkeeperelever, der afsluttede deres ansættelse i efteråret 
2018.  
Endvidere er der forberedt god modtagelse af nye medlemmer i klubben med oplysnings-
materiale, og med øvrige medlemmers positive modtagelse af nye medlemmer håber vi at 
kunne øge medlemstallet i løbet af året. 
Endelig skal præciseres de mange frivilliges store indsats, der med til at holde omkostningerne 
nede. 
Balance og budgetsammenligning pr. 31. marts udviser flere merindtægter end budgetteret, 
selvom det jo ikke er en periode med særlig høj aktivitet. 
Salg af træningstimer ligger væsentligt over budget, og der er stigning i medlemskontingenter. 
Antal medlemmer udgør totalt set 639 pr. 18. april mod 628 pr. 1. januar. 
Endvidere har det fine tiltag vedrørende stærekasser medført en forøget indtægt. 
Samlet set kan konstateres en fremgang i nettooverskuddet på kr. 42.000 i januar kvartal 
2019.  
 
 

5. Orientering til medlemmer 
Vi har forsøgt gennem månedlige Nyhedsbreve at holde medlemmer orienteret om, hvad der 
sker i klubben og klubbens bestyrelse. Det er vores intention at fortsætte disse Nyhedsbreve 
ca. en gang om måneden eller i den udstrækning, der er behov derfor. Der er derfor følgende 
faste punkt i nyhedsbrevet: 
 
 

6. Nyt fra udvalgene: 
 
a. Sponsor-/reklameudvalg:   

Der er fra eksisterende sponsorer taget godt imod henvendelser fra vores sponsorudvalg, 
ligesom det er lykkedes at skaffe endnu flere bidragydere. Dette udmønter sig i det 
fremlagte budget for 2019, hvor sponsorindtægterne er forøget med ca. kr. 118.000,- i 
forhold til realiseret i 2018. Med et sponsorbudget på kr. 603.000,- i 2019 er det en meget 
vigtig post, og bestyrelsen takker på klubbens vegne. På nuværende tidspunkt er vi meget 
tæt på at nå budgettet. 
Vi har i starten af 2019 søgt om tilskud til KGC fra 4 forskellige fonde.  Der er søgt om 
tilskud til nye buggies, golfudstyr til nybegyndere samt ekstra læhytte på for-9. Der går 
nogle måneder, inden vi kan forvente afgørelse på vores ansøgninger.  
Hvis det lykkes at opnå tilskud, vil det kunne give et godt bidrag til klubbens økonomi – vi 
har dog klogeligt ikke medtaget noget beløb i årets budget. 



Der er tidligere foretaget overflyvning af golfbaneanlægget med drone og optaget en del 
filmmateriale. Når der bliver tid, vil materialet blive redigeret og indlagt på hjemmesiden. 
Bestyrelsen har sammen med Martin, Jan, Sander og Thomas Koppel udarbejdet nyt 
informationsmateriale om såvel klubben som ”klubber i klubben”, så især nye 
medlemmer har en bedre mulighed for at vide, hvordan de skal blive en fast social del af 
KGC ved at deltage i spillet med ligesindede medlemmer og dermed føle fastere 
tilknytning til KGC. 
Det nye informationsmateriale blev første gang taget i brug den 6. marts, hvor KGC var 
kampsponsor i Ceres Arena ved håndboldkampen mellem Aarhus Håndbold og GOG. Der 
blev uddelt flyers, og Sander underholdt i pausen med en lille konkurrence for 5 tilfældige 
tilskuere på halgulvet – en god anledning til at reklamere for KGC. 

 

b. Bane- klubhusudvalg:      

Der er ingen tvivl om, at vi har en meget slidt maskinpark til rådighed, og at Max hver dag 
beder en stille bøn om, at alt stadig fungerer.    
Der er heller ingen tvivl om, at greenkeeperne er meget hårdt belastet, idet der er sparet 
på ansættelse af medarbejdere som følge af klubbens økonomi. 
Vi håber derfor som nævnt under Frivillig aktivitetsudvalg at finde frivillige til at rive 
sand-bunkerne én gang om ugen. 
Derudover anbefaler vi medlemmerne at passe så godt på vores baneanlæg som muligt, 
dvs. husk at rette nedslagsmærker op på greens og riv efter dig i sandbunkers. 
Som forsøg på at forbedre greens og bunkers vil vi opfordre medlemmerne til at være 
ekstra opmærksomme på ”deres eget ” udpegede hul, hvor man så er særlig opmærksom 
på at udbedre sandbunkers, greens og lægge tørv tilbage på fairways.  
Disse særligt tildelte huller vil blive udpeget efter hver enkelt spillers efternavn og vil 
fremgå af en liste, som vil blive opsat på opslagstavle i klubhuset. 

 

c. Cafe- og Eventudvalg 

Som tidligere oplyst har KGC nu ansat køkkenassistenterne Kristina og Mette som fast 
personale i cafeen. Derudover fortsætter Mathilde og Rikke med at assistere ved større 
arrangementer og som afløsere. Der opsættes foto af pigerne i restauranten, så alle kan 
lære dem at kende. Der kan undertiden være meget travlt i cafeen – så bær over med lidt 
ventetid – og giv eventuelt en hjælpende hånd ! 
Vi vil derfor fortsat forsøge at forbedre omsætningen i restauranten og dermed forbedre 
regnskabet for cafeen væsentligt i forhold til 2018. Dette vil ske ved at synliggøre restau-
rantens eksistens med skiltning. Ved landevejen er der nu opsat skilt med annoncering for 
klubben og cafeen. Der vil blive udarbejdet flyers til lokal omdeling, og ved hul 16´s 
teested vil der blive opsat skilt med mulighed for at forudbestille mad i cafeen. 
Det overvejes, om der skal være en fast dag – f.eks. fredag - hvor der sælges en dagens 
ret til overkommelig pris, som kan nydes i restauranten eller som Take Away. 
 



Til sommer vil der blive gennemført en ”Billig-uge”. Selve datoen er endnu ikke fastlagt, 
men arrangementet vil bestå i særdeles billig greenfee på både Par 3- banen og på stor 
bane for at tiltrække eventuelt nye golfspillere og flere greenfee-spillere. 
Der vil blive indført et nyt Værdikort i klubben. Det bliver et digitalt købekort, som har en 
værdi på minimum kr. 2.000,- og som kan benyttes ved køb i hele golfklubben, dvs. cafe, 
shop og træner. Der gives ca. 10% rabat på kortet – endnu ikke endeligt besluttet -  og det 
kan efterfølgende ”fyldes op” efter behov. Kortet kan ikke anvendes i tilfælde, hvor der 
allerede er givet rabat i forvejen på en vare. Hele købekortet skal  – af hensyn til klubbens 
regnskab – anvendes i indeværende kalenderår, så eventuelt restbeløb efter 31. decem-
ber 2019 tilfalder golfklubben – så husk at bruge det inden den tid ! 
Der er booket godt op med private sammenkomster i cafeen. Disse private fester vil dog 
aldrig fylde så meget, så der ikke også på en eller anden måde er plads til klubbens 
medlemmer. Arrangementerne er vigtige for cafeens omsætning, og medlemmer bedes 
bære over med de få gange, der kan være lidt trangt i klublokalerne.  
Der har i vintermånederne været stor succes med det nystartede Yoga-hold, som hurtigt 
var overtegnet med i alt 20 medlemmer. Vi håber at kunne gentage succesen til næste 
vinter og endda supplere med et ekstra hold, så alle, der ønsker det, kan deltage. 
 

d. Begynderudvalget 
Begynderudvalget har haft sit første møde og har vedtaget et godt tilbud til nybegyndere. 
Som prøvemedlem i KGC spiller man i 3 måneder på Par 3-banen, og mange har allerede 
på et tidligt tidspunkt i denne periode besluttet sig for at blive fast medlem i klubben. 
KGC tilbyder derfor medlemmet et begynder golfsæt af værdi ca. kr. 2.000,- eller 
eventuelt tilsvarende rabat til indkøb af et endnu bedre golfsæt i shoppen i Kalø lige så 
snart, denne har meldt sig endeligt ind i klubben med fuldt medlemskab. Hermed har det 
nye medlem mulighed for at have glæde af sit nye golfsæt allerede i prøveperioden. 
Der er udarbejdet en folder til prøvemedlemmer. Folderen er udarbejdet for at sikre at nye 
prøvemedlemmer er informeret om, hvilket forløb de skal igennem, hvem de kan henvende sig til 
og giver desuden svar på en række relevante spørgsmål.  
Der er golfens dag d. 28 april.  Planen for dagen er fastlagt i detaljer, og bemandingen er stort set 
på plads - men der mangler et par personer til at hjælpe. Der sendes en mail ud om dette. 
Klubben holder åbent hus d. 12/5 og d. 26/5 kl. 12.00 - med overskriften - kom og spil gratis på 
par 3 banen. 
En del af planen som bruges på golfens dag, bruges også de 2 dage, således at nye får en god 
introduktion til klubben. 

Der vil blive annonceret diverse steder herunder senere også på den nye reklamestander, 
som er sat op ude ved hovedvejen. 
Der er desuden oprettet en facebookgruppe ”Begyndere i Kalø Golf Club”, hvor prøve-
medlemmer og nybegyndere samt andre interesserede kan melde sig på. 
Vi har brug for nogle hjælpere til vores begynderforløb. 
Opgaven lyder på at gå nogle runder på vores par 3 bane. 
Her skal man hjælpe med a, guide rundt, udfylde scorekort, golf etikette, hjælpe med 
regler og hygge med vores nye medlemmer. 
Vi har begynderforløb hver anden onsdag fra kl. 16.45. til ca. kl. 19.30. 



Du skal påregne at være med ca. 2 onsdage forår og ca. 2 onsdage efterår. 
Vi afregner med en turnering for alle klubbens hjælpere i starten af september. 
Håber at du har lyst til denne opgave. Kontakt Jan i Shoppen og hør nærmere. 
Vi kan kun opfordre alle medlemmer til at tage godt imod alle nye medlemmer, da det er 
nye medlemmers første oplevelser i klubben, der ofte afgør, om de bliver fast medlem – 
eller de forlader klubben lige så hurtigt igen.  
  

e. Bambino/Junior 

Onsdag den 17. april startede vores juniortræning op.  De første to gange blev der holdt 
åben træning hvor alle trænede sammen. Efter de to første gange fordeler Sander 
juniorerne på forskellige hold som bliver sendt ud til alle. 
Den 24/4 er der fælles forældremøde, hvor vi fra juniorudvalgets side kommer med lidt 
informationer fremadrettet.  
Praktiske informationer:  
Træningen vil altid være om onsdagen fra klokken 17.  
Mødested vil være beskrevet på den kommende træningsplan. (Det kunne eks. være 
mødested på par3 banen) 
Ligesom sidste år vil der igen være 9 hullers mandagsturneringer, som allerede nu er 
skemalagt. I den forbindelse må I som forældre rigtig gerne spille med bag ved juniorerne. 
Skema bliver lagt ud både på Facebook samt hjemmeside.  
Den 28. - 29. juni afholder vi sommercamp i Kalø, så sæt nu allerede kryds i kalenderen. 
Mere info herom senere.  
Den 10. juni er der kredsturnering i Kalø. Her har vi både brug for et par hjælpere, samt at 
vores juniorer deltager i turneringen, mere info herom senere.  
Vi håber på varmere vejr fremadrettet, de bedste hilsner.  
Juniorudvalget. 
 

f. Frivilligt aktivitetsudvalg   

Der har blandt medlemmerne været stor velvilje til at udføre frivilligt arbejde, og Freddy 
har som frivilligkoordinator i dag registreret omkring 50 frivillige hjælpere. De har indtil 
nu udført et meget stort arbejde i cafeen, hvor der ved store arrangementer har været 
frivillige hjælpere til at bistå køkkenpersonalet i vintermånederne, og på baneanlægget 
har frivillige gennemgået samtlige sandbunkere – lavet stier mv. 
I foråret er der endvidere opsat de fleste stærekasser – mere eller mindre lodret – på 
golfbanen, og resten vil blive opsat snarest. 
Den 4. april blev der manuelt opsamlet golfbolde fra driving range. Der deltog ca.  25 
frivillige, som havde et par hyggelige timer sammen. 
Greenkeeperstaben er hårdt presset, og Max håber derfor på hjælp til at rive bunkers en 
gang om ugen. Det foregår med havetraktor – så er du morgenfrisk og gerne vil have et 
lille ulønnet job og indgå i et fast team, må du meget gerne kontakte Freddy på 
melovi@outlook.dk . 
Der er for øjeblikket tilmeldt ca. 10 frivillige, der vil køre banekontrol og servicevogn på 
banen, og de vil snart blive kontaktet af Martin for at koordinere indsatsen på banen. 

mailto:melovi@outlook.dk


I sæsonen 2019 vil der være behov for holdkaptajner, der vil hjælpe nybegyndere i gang 
ved at deltage i spillet på banen sammen med disse en gang om ugen. Frivillige må meget 
gerne kontakte Freddy eller Jan for tilmelding. 
 
 

7. Klubber i klubben 
Seniorgolf 

Det er tid at tilmelde sig sæsonens første matchtur, som i år går til Himmelbjerg Golf Klub, 
Bakbjergvej 7, 8653 Them. Som det fremgår af matchplanen er datoen mandag den 13. 
maj. 
I skal møde så tidligt, at I kan nå at betale greenfee til klubben og de sædvanlige 20 kr. til 
præmier, inden vi kl. 8:30 foretager lodtrækning.  Vi har gunstart kl. 9:00. 
Betaling til Golfklubben er på 335 kr. som dækker greenfee, golfgryde, en lille øl el. vand 
og bolde på rangen. Der spilles holdmatch, og Jørgen Stampe-Møller er matchleder. 
Tilmelding sendes pr. mail til seniorgolf@seniorgolfkaloe.dk  senest fredag den 3. maj. 

  
 

8. Ide-kasse 
Vi har i årets løb modtaget mange gode input fra medlemmerne – nogle realisable, mens 
andre måske kræver lidt mere mod og arbejdsindsats for at gennemføre. Men alle ideer 
tages imod med kyshånd – hvem ved – måske de en dag kan realiseres!  
Der er fra medlemmer f.eks. fremsat forslag om oprettelse af betalingskort til brug i 
cafeen, og dette forslag vil nu blive realiseret som nævnt ovenfor. 
Derudover havde en del af bestyrelsen og ansatte i KGC den 5. februar en god dag med 
Brainstorming. Der kom en masse gode ideer på papiret om muligheder for at skaffe både 
medlemmer og midler til klubben, og hele bestyrelsen og personalet arbejder nu tæt 
sammen for at føre nogle af disse ideer ud i livet. 

mailto:seniorgolf@seniorgolfkaloe.dk

