
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 20. august 2019               

 
  
Deltagere: Inger Sørensen,  Lars Nielsen, Per Plejdrup, Peder Carlo Babis 

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

1. Besøg og Indlæg af fundraiser Else Andersen 

 

Else Andersen er professionel fundraiser og havde tilbudt at give bestyrelsen en kort 

introduktion i, hvordan hun på billigst mulige måder kunne hjælpe KGC med en effektiv 

måde til at søge flest mulige fonde om økonomisk støtte. Hun gav et meget positivt 

indtryk, og der blev nedsat et ”Fond-udvalg” bestående af Inger, Jørgen, Martin og Hans 

Jørgen til at komme med idéoplæg til mulige støtte-projekter. Der blev i flæng nævnt 

maskinpark, boldautomat, lynafledere til 2 hytter – og større projekter som overdækning 

af Driwing Range. Udvalget arbejder videre med mulighederne. 

 

2. Nyt fra kontoret   

 

Uge 29:  var som bekendt ”billiguge” med greenfee pris på kun kr. 50,-. Det var en stor 

succes, idet der kom i alt 667 gæster udefra i løbet af ugen, og der blev solgt 450 pølser 

ved hul 9. Placeringen af pølseboden havde imidlertid den negative virkning, at 

omsætningen i cafeen var mindre end forventet, nemlig i alt kr. 68.490, hvilket var lidt 

skuffende. 

Der vil senere blive foretaget en evaluering af hele ugen, så vi kan beslutte, hvad der skal 

ændres til næste år. 

 

Medlemsopgørelse:  Martin oplyser, at medlemstallet pr. 20. august er 673 + 35 

prøvemedlemmer. Det er således meget positivt, at der er et støt stigende antal 

medlemmer i KGC, idet antal medlemmer pr. 3. januar var på 628 medlemmer. 

Endnu mere positivt er det, at der i år har været i alt 76 prøvemedlemmer igennem 

systemet, og at en stor del af disse efterfølgende er blevet medlemmer af KGC - så Sander 

har haft travlt – og begynderudvalget har været dygtige til at fastholde interessen.  

Godt arbejde! 

 



Skærmreklamer: I cafeen er der kommet gang i de rullende reklamer på den nye skærm, 

der er opsat over udskænkningen. Sander har initiativer i gang for at skaffe endnu flere 

reklameindtægter fra skærmen. 

  

Buggies:  Den 13. august ankom 10 nye buggies på 3 trailere fra Tyskland til glæde for 

klubbens medlemmer. Nu venter vi på at vores reklamemand Ole inden for de kommende 

uger får sat reklamer på køretøjerne, så de mange buggy-sponsorer kan få valuta for deres 

udgifter til leasing af køretøjerne. 

De gamle buggies er stort set alle solgt til fornuftig pris bortset fra et par stykker, som vi 

beholder i reserve. 

 

Hjertestarter:  På foranledning af bekymrede forespørgsler oplyses, at der er tegnet 

abonnement på vedligeholdelse af hjertestarter, så batteriet hele tiden er klar til brug. 

 

Rengøring:  Martin oplyser, der er ansat fast rengøring mandag og fredag.  

 

3. Økonomi  

 

Delregnskab:  Inger har fået mange positive tilkendegivelser fra medlemmer efter det 

senest offentliggjorte halvårsregnskab ! 

Der følges stadig op på budgettet 2019 med månedlige resultat- og likviditetssammenlig-

ninger og klubbens kasserer Per Plejdrup oplyser, at opgørelsen for juli måned viser et lille 

overskud i forhold til det fastlagte budget, så på trods af en beskæring i omkostningerne i 

forhold til 2018 på over kr. 200.000,-  så er vi stadig pr. 31. juli på den rigtige side af det 

samlede budget for 2019. 

 

Gavebrev:  Bestyrelsen gjorde tidligere 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 Plejdrup har nu udarbejdet et Gavebrev, som vil blive udsendt til alle medlemmer 

sammen med et informationsbrev, og det er bestyrelsens håb, at rigtig mange medlemmer 

hurtigt vil reagere på opfordringen til at donere gaven til gavn for klubbens ungdomsarbejde. 

Beløbet indbetales på en særskilt bankkonto, som er oprettet alene til dette formål. 

 



 

Ejendomsskat:  KGC har haft en ansøgning om tilskud til betaling af ejendomsskat til 

udvalgsbehandling i Syddjurs kommune. Den blev behandlet i udvalgsmøde den 14. august 

og resulterede i et afslag. Bestyrelsen har nu anmodet om et møde med borgmester Ole 

Bollesen for at få en nærmere forklaring på afslaget samt for at argumentere yderligere for 

ansøgningen før behandlingen i byrådet. 

  

Restancer:  Der er i KGC aktuelt kontingentrestancer på ca. kr. 100.000,-, hvoraf de ca.  

kr. 60.000,- er mere end 60 dage gamle.  

Der vil nu blive taget yderligere initiativ til at inddrive de udestående beløb. 

  
 

4. Udvalgene 

 

Forretningsudvalget: 

Der ønskes udarbejdet en 3-års vedligeholdelsesplan for klubbens maskiner og inventar. 

Det er vigtigt at have et overblik over, hvilket materiel der trænger mest til udskiftning, og 

hvordan økonomien bliver påvirket heraf. Forretningsudvalget kommer med et oplæg. 

Vi kan oplyse, at vi har fået tilbud på udskiftning af en del af vores maskiner på en 

leasingaftale. Vi er i gang med at afklare om dette kan lade sig gøre, f.eks ved at der indgås 

sponsoraftaler til at dække hele eller dele af leasingaftalen. Der er en del besparelser at 

hente på de udgifter vi kender, såsom benzin og reparation. Vi har udarbejdet et par 

økonomimodeller, der viser den endelige økonomi afhængig af, hvad der kan skaffes af 

sponsoraftaler. 

 

Sponsor-/reklame udvalg:   

Det er vedtaget at opdele udvalget, så der nu er dannet et decideret Reklameudvalg for at 

styrke annoncering udadtil. Udvalget består af Martin, Thomas og Hans Jørgen. 

 

De tidligere film af 18-huls banen, der blev optaget med drone af Jens Kahr, er nu redigeret 

og vil snarest blive lagt på hjemmesiden. Vejret var desværre lidt gråt og blæsende under 

optagelsen, og de er derfor ikke af bedste kvalitet, men man får dog et godt indtryk af 

bane. 

 

Bane- klubhusudvalg:       

Baneudvalget har fået udarbejdet en samlet plan for dræning af overfladevandet fra 

parkeringspladsen samt istandsættelse med belægning af adgangsvejen. Projektforslaget 

er videresendt til ejerne af Par 4 Aps til udtalelse. 

 



Der har været en elektriker for at reparere en af pumperne som pumper vand mellem de 2 

søer. Den har tidligere stået under vand, men er nu hævet, så den fungerer igen. 

 

Martin har planer om at fjerne loftadskillelse i cafeen – Martin og Jørgen aftaler med ejer. 

 

Der var forslag om at inddrage den åbne mellemgang mellem bagrum og cafe til ekstra 

depotrum. Det skal i så fald ske ved at lukke enderne af med trævægge og evt. lægge 

bræddegulv i rummet. Der mangler ekstra opbevaringsplads, så ekstra borde i cafe og 

materiale i nøddepotet ( damernes omklædningsrum ) kan opbevares andetsteds.  

Desuden mangler der plads til bags, da alle rum nu er udlejet. 

Martin og Jørgen aftaler ligeledes dette med ejer. 

 

Der er stort ønske om en ny boldautomat ved Driving Range, da der forsvinder mange 

golfbolde fra stedet. Reparation af den gamle automat vil koste ca. kr. 25.000- mens en 

helt ny koster ca. kr. 50.000,- 

 

Der kommer snart en ny hytte til opstilling på for-9. 

 

Der var forslag om eventuel tilplantning/såning af Logoet ”KGC” ved hul 17, såfremt en 

sponsor melder sig på banen med et godt forslag – og planter/frø. 

 

Sand i bunkere er nogle steder noget mangelfuld. Det er et økonomisk spørgsmål, og 

forhol-dene må desværre accepteres, så længe vi stadig kæmper for at få det hele til at 

løbe rundt. 

 

Cafe- og Event-udvalg  : 

Freddy har igangsat arbejde med at lave et skilt til opsætning ved teested 17, så man herfra 

kan ringe til cafeen og bestille mad, så den er klar – eller næsten klar – når man kommer til 

klubhuset. 

 

Cafeudvalget håber at kunne afholde et månedligt aftenarrangement i klublokalerne. 

Et sådant arrangement blev gennemført den 14. august, hvor der var ”Wienerschnitzel mit 

Alles”, og med ca 70 gæster og en omsætning på kr. 24,000,- må det betragtes som en 

succes.  

Der planlægges allerede nu en skaldyrsaften i cafeen 13.september – sæt kryds i 

kalenderen. 

Senere i efteråret arbejdes der med et arrangement med Risskov Rejser. 

 



Martin har lovet at opsætte fotos af personale – både fra cafe, kontor og bane. 

Begynderudvalg: 

Der er planlagt yderligere et ”Åbent hus” arrangement den 22. september. 

Da det er sent på året og derfor ikke det bedste tidspunkt at hverve nye medlemmer på, 

overvejes det at supplere dagen med ”Billig-dag” for greenfee-spillere på stor bane. 

  

Matchudvalg: 

Der har været afholdt flere klubmatcher, hvor det desværre ikke har været muligt at finde 

en sponsor. Der arbejdes i udvalget med dette fremover. 

 

Der er Natgolf på Par-3 banen fredag den 30. august. Der er stadig åben for tilmeldinger 

hos Jan eller Martin. 

 

Frivillige: 

Der vil snarest blive fastlagt en dato, hvor der bliver fælles arbejdsdag i klubben. Martin og 

Max aftaler med Freddy, når han er tilbage fra ferie. 

 

Engang imellem er der behov for runddeling af Flyers for at annoncere for specielle 

begivenheder i klubben. Vi vil meget gerne i kontakt med frivillige medlemmer, der vil tage 

en lille rundtur i deres nærområde, når der er behov. Der bliver opsat en seddel i 

klubhuset, hvor man kan tilmelde sig. 

 

Der var forskellige forslag til skilt om tvungen brug af pitchfork. Stemningen var positiv – 

der vil blive arbejdet med teksten! Det samme gælder opretning af tørv! 

 

Preben Kristensen har lovet at være ansvarlig for planlægning af banekontrol i fremtiden. 

  

  

5. Dato for næste bestyrelsesmøde 

 

Næste møde afholdes onsdag den 11. september kl. 16:30 i klubhuset. 

 


