
Referat fra bestyrelsesmødet i Kalø golf d. 11. september 2019 
 
  
Deltagere: Inger Sørensen, Per Plejdrup, Per Lauesen, Jørgen Elkjær-Nielsen, og 
  Martin Riemenschneider, Hans Jørgen Ovesen 
 Samt suppleant Lene Schaal 
Fraværende:      Peder Carlo Babis, Lars Nielsen og Thomas Koppel 
 
 
 
 
Dagsorden:  
  

1. Nyt fra kontor 

• Der er brug for plads til opmagasinering af møbler mm og flere bagrum. 

1. der arbejdes med forskellige forslag.  

• Der er frivillig match d. 14/9 – fra bestyrelse skal lyde en stor tak til alle frivillige, og 

det er godt at se, at en del har tilmeldt sig matchen. 

• Der er planer om at anskaffe en boldmaskine igen. Der forsvinder rigtig mange 

bolde, og dermed også en del penge. Martin er ved at indhente tilbud på brugte 

boldmaskiner. 

• Der er gang i salget af de gamle buggyer. Vi forventer dog at beholde et par stykker. 

• De gange cafeen har holdt aftenarrangementer, har der været rigtig stor tilslutning. 

Så det er kommet for at blive. 

• Antal medlemmer pr. 10/9 er 675  

  

 

2. Økonomi 

• Pr 31/8 er vi fortsat foran budgettet. 

• Der er nu mere end 100, der har indbetalt til den frivillige pulje. 

1. bestyrelsen vil gerne sige tak for den store tilslutning. 

2. der er en del, der har spurgt til, hvor stort beløb vi kan forvente at få, 

såfremt vi bliver godkendt. 

1. vi kender ikke størrelsen på den pulje, der bliver sat af til at dække 

de ansøgninger, der kommer ind, men vi har en forventning om, at 

det beløb, vi vil kunne få, er et stykke over 100.000. 

2. Vi ved, at der er en række golfklubber, der allerede er på listen, så vi 

forventer selvfølgelig også, vi kommer på. 



3. de indbetalinger, der er fortaget, dækker kun i år, så vi vil søge igen næste 

år, og så skal der indbetales igen. 

4. det beløb, der kommer til udbetaling, kommer først i løbet af foråret 2020. 

 

3. Udvalgene 

• Baneudvalg. 

1. Baneudvalget gennemgår inden længe banen med fokus på at få beskrevet 

en samlet plan for, hvad vi gerne vil have lavet på banen. Dette vil så 

efterfølgende blive prioriteret og lavet, afhængig af den økonomi vi har 

tilrådighed.  

 

• Matchudvalg 

1. Der har været afholdt natgolf, hvor der deltog ca. 50 personer. Mange 

positive tilbagemeldinger. 

2. Der er Nybolig match d. 29/9. 

 

 

• Begynderudvalg. 

1. Vi holder åbent hus d. 22/9 fra 10.00-12.00 – der bliver sendt en mail ud om 

dette til alle medlemmer. 

2. Der har på nuværende tidspunkt været mere end 70 nybegyndere i år. Det 

store arbejde, der er ydet af Sander, Shoppen og de mange frivillige 

holdkaptajner, har betydet, at rigtig mange har meldt sig ind i klubben. Det 

er vigtigt at alle tager godt i mod de nye medlemmer, 

• Sponsorudvalg. 

1. Der er gang i salget af reklamer, som vises på fjernsynsskærmen i cafeen – 

prisen er kr. 2.400 plus moms pr. år, så kender du nogen, der vil have en 

reklame kørende, så henvis dem til Martin 

• Reklameudvalget 

1. Reklameudvalget er nedsat for at øge fokus omkring reklame af klubben.  

1. Første møde er afholdt. Og der er lagt forskellige opslag på div. 

Facebookgrupper (grupper som har med lokalområdet at gøre), 

f.eks. at der er skaldyrsaften i cafeen. 

• Fondsudvalget. 

1. Gruppen holder møde primo oktober, med det formål at få listet de 

projekter/ideer, vi tror vi kan søge div. fonde om. Efterfølgende gennemgår 

vi så projekterne med den fundaiser, vi er i dialog med, så vi kan få udvalgt 

de projekter, der er størst sandsynlighed for at få tilskud til. 



1. Har du en god ide, så er du velkommen til at skrive til klubbens 

formand eller klubbens næstformand.  

• Bambinoer / junior 

1. det er bestyrelsens opfattelse at det kører rigtig godt, dette grundet det 

store arbejde, der bliver gjort af Martin Skourup og Jacob Udengaard med 

hjælp fra Sander. 

4. Eventuelt  

• Inden længe vil der blive medt ud, hvornår der er arbejdsdag igen. Vi ser gerne, at 

der kommer lige så mange, som da vi afholdt dagen i foråret. 

• Næste bestyrelsesmøde afholdes 23/10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


