
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 11. juni 2019  
 
  
Deltagere: Inger Sørensen,  Lars Nielsen, Per Plejdrup,  

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

   
1. Nyt fra Kontoret  

Medlemsopgørelse: Martin oplyser, at medlemstallet pr. 10. juni er 648 plus 13 bambinoer 

og 51 prøvemedlemmer.  

Ved årets start var medlemstallet 628. 

 

Siden sidst er der etableret reklameplads på væggen mod bag-rummet. Det giver en god 

mulighed for at informere om kommende begivenheder i klubben samtidigt med, at der er 

mulighed for at tjene lidt ekstra til klubben ved at udleje reklameplads.  Flere medlemmer 

har rost initiativet. 

I cafeen er der kommet gang i de rullende reklamer på den nye skærm, der er opsat over 

udskænkningen. Her kan klubben ligeledes reklamere for kommende begivenheder i 

klubben samtidigt med, at der kan udlejes rullende reklameplads. Køb af reklameplads sker 

ved henvendelse til Martin, som udarbejder reklamen i samarbejde med kunden. Prisen vil 

for resten af 2019 og hele 2020 være kr. 3.000 + moms, mens ændring af reklametekst 

koster kr. 400,- + moms pr. gang.  

 

I uge 29 holder KGC billig-uge, hvor man kan spille på 18-hullers banen for kun kr. 50,-. 

Tilbuddet annonceres mange steder – bl.a. i Golf.dk. Der vil derfor være behov for en del 

frivillige – både som hjælp til alt det praktiske, men også til blot at hjælpe og vejlede 

gæster udefra og være klubbens venlige ansigt udadtil. 

  

Der er nu bestilt 11 spritnye, eldrevne buggies, som forventes leveret ca. 1. august.  

Klubben har indgået en 5 – årig leasingkontrakt, som for de første 3 år er finansieret med 

stor velvilje af en række sponsorer. Sammen med salg af en del af de gamle buggies og 

indtægter ved udlejning giver det er det en virkelig god aftale for klubben.  



2. Økonomi  

 

Som allerede omtalt i seneste referat er bestyrelsen er blevet opmærksom på en mulighed 
for at blive kompenseret for en del af den købsmoms, som klubben vedrørende de ikke 
momspligtige aktiviteter ellers ikke har mulighed for at få refunderet. 
Kompensationen sker ved at klubben efter ansøgning til SKAT bliver godkendt som en 
almenvelgørende forening med den virkning, at klubben fremover kan få andel i den 
momsrefusions pulje, der fastlægges hvert år i forbindelse med vedtagelse af Finansloven. 
Betingelsen for at blive godkendt som almenvelgørende i medfør af Ligningslovens § 8 A er, 
at der er mindst 101, der giver klubben en gave på mindst kr. 200. Gaven kan gives af både 
personer og virksomheder. Det er ikke en betingelse, at gavegiveren er medlem af 
golfklubben. 
Per P.  udarbejder et Gavebrev, som vil blive udsendt til alle medlemmer sammen med et 
informationsbrev. Gaven er fradragsberettiget. 
 
Der følges op på budgettet 2019 med månedlige resultat- og likviditetssammenligninger. 

Klubbens kasserer Per Plejdrup oplyser, at på trods af en beskæring i omkostningerne i 

forhold til 2018 på over kr. 200.000 så er vi pr. 31. maj på den rigtige side af budgettet. Det 

skyldes i høj grad den positive stemning i klubben, trofaste sponsorer og den enorme 

indsats fra de mange frivillige. Driften af cafeen udviser ligeledes meget positiv fremgang, 

hvad angår omsætning og bruttoavance. 

 

Bestyrelsen har endvidere for øjeblikket kontakt med Syddjurs Kommune for endnu en 

drøftelse vedrørende ejendomsskatten.  

 

 

3. Udvalgene   

Sponsor-/reklame udvalg:   

Vi er tæt på at have nået budgettet for sponsorindtægter for 2019. 

 

Bane- klubhusudvalg:       

KGC har haft en banekonsulent på besøg for at vurdere golfbanens generelle tilstand. 

Banekonsulenten havde generelt meget rosende kommentarer til banens tilstand, som han 

fandt i god stand i forhold til andre golfbaner – hvor specielt den varme sommer sidste år 

havde været meget hård ved mange golfbaner. Der var dog trods alt også lidt torne i 

roserne, idet vores greens efterhånden er lidt medtagne. Dette vil der i den kommende tid 

blive taget hånd om, idet greens vil blive vertikalskåret og topdresset lidt oftere, så vi på 

sigt igen vil få optimale greens. Endvidere blev der påtalt underbemanding på green-

keepersiden, men det opvejes dog i nogen grad af den massive frivillige indsats. F.eks. 



vedligeholder Peter Grünbaum alle bunkers en gang om ugen, og der bliver nu også 

igangsat frivillig hjælp til klipning af den høje rough. 

Men alt i alt stor ros til vores baneanlæg fra en ekspert på området – det er dejligt. 

 

Der er opsat klokke på hul 9 og 11. Det overvejes at flytte klokkerne på hul 11 og 17 

nærmere mod greens. 

 

Baneudvalget er ved at undersøge mulighederne for afvandingstilslutning af 

overfladevandet fra parkeringspladsen. Umiddelbart ser det ud til, at det eksisterende 

afløb for overfladevand fra klubhus føres til en faskine, hvorfra vandet så langsomt skal 

afdrænes gennem jordbunden. Hvis dette er tilfældet kan det vise sig at være et problem, 

da undergrunden i høj grad består af lerjord og derfor er vanskeligt gennemtrængelig. 

Baneudvalget arbejder videre med sagen. 

 

Cafe- og Event-udvalg: 

Der arbejdes med opsætning af skilt ved hul 16, så man herfra kan ringe til cafeen og 

bestille sin mad, så den er klar – eller næsten klar – når man kommer til klubhuset. 

 

Cafeudvalget planlægger et eventuelt månedligt aftenarrangement i klublokalerne. 

Arrangementet tænkes udført en fredag aften, hvor vi starter med fællesspisning til en 

overkommelig pris efterfulgt af ”underholdning” af en eller anden art.   

Vi har på nuværende tidspunkt lavet indledende aftale med Risskov-Rejser, som har lovet 

at komme og vise fotos/film fra nogle af deres destinationer rundt i verden. Vi regner med, 

at det kan være til fælles glæde for begge parter! Arrangementerne vil blive for alle – både 

medlemmer og ikke-medlemmer. 

 

Begynderudvalg: 

Der planlægges yderlige 2 ”Åbent hus” – arrangementer i efteråret. 

 

Følg med i hvad der ellers sker på gruppens Facebook-side ”Begyndere i Kalø Golf Club” 

  

Matchudvalg: 

Der arbejdes i udvalget med ideer omkring en By-match. Det kunne være en mesterskabs-

match for beboere i en bestemt by – eller det kunne være en indbyrdes venskabsmatch 

mellem 2 byer. Der arbejdes videre med ideen. 

 

Frivillige: 



Freddy samler hver tirsdag affald sammen på baneanlægget, og i den forbindelse 

frasorterer han pant-flasker og afleverer dem til glæde for greenkeeperne.  

I den forbindelse er udvalget ved at undersøge, om vi kan indrette affaldsspandene med 

affaldssortering.   

 

Bambino/Junior: 

Der er Sommercamp for alle bambinoer og juniorer den 28. og 29 juni. Se nærmere om 

tilmelding og pris på junorernes Facebook-side ”Junior - Kalø Golf Club”. 

  
4. To-do listen opdatering  

Bestyrelsen supplerer og opdaterer listen løbende med nye ideer. 

Seneste ide kommer fra Jan og omfatter bygning af andehuse, som kan placeres i søerne, 

hvor man så eventuelt kan sælge reklameplads på taget. 

Jan har åbenbart et eller andet kærlighedsforhold til fuglelivet. 

  

 

5. Dato for fremtidigt bestyrelsesmøde  

 

Næste møde afholdes tirsdag den 20. august kl. 16:30 i klubhuset. 

 

 

 


