
Referat fra KGC bestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2019               

 
 
Deltagere: Inger Sørensen, Lars Nielsen, Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Lauesen, Hans Jørgen 

Ovesen og Martin Riemenschneider samt suppleant Lene Schaal  
Fraværende: Per Plejdrup og Thomas Koppel 
 
 
1. Nyt fra formanden og kontoret 
 
Medlemsopgørelse: 
Det samlede medlemsantal er 648, hvilket er uændret i forhold til det, som fremgik af referatet fra 
sidste bestyrelsesmøde afholdt den 23. oktober.  
Vi har dermed fortsat en nettofremgang i år på 20 medlemmer. Det er værd at bemærke, at antal 
fuldtids seniormedlemmer er steget fra 336 pr. 1. januar til 357 nuværende tidspunkt. 
 
 
 
2. Økonomi 
 
Resultat: 
I oktober måned er resultatet noget belastet af udbetaling af overtimer til fratrådt medarbejder. 
Ifølge sædvanlig praksis er golfsæsonens overarbejde blevet afspadseret i perioden november til 
marts året efter.  
Fratrædelsen har derfor medført en budgetmæssigt uforudset merudgift på nuværende tidspunkt. 
Lønbesparelser frem til marts 2020 vil dog indhente en væsentlig del af merudgiften.   
På trods af lavsæson og et vejrlig, der ikke ligefrem lokker golfspillende gæster til, er cafedriften 
fortsat i god gænge med fastholdelse af bruttoavance over budget, og reducerede lønudgifter.  
 
 
Momspuljerefusion:     
 
Med henvisning til omtalen i sidste referat kan det oplyses, at Skattestyrelsen nu ved brev af 3. 
december har oplyst, at Kalø Golf Club er blevet godkendt som velgørende forening. 
Dette er muliggjort ved gavebeløb fra mere end 150 givere, der hermed får en stor tak. 
 
Julepakker på sweetdeal 
 
Der har november/december kørt 2 forskellige julepakker på Sweetdeal hvilket har vist sig som en 
god ide, der blev solgt lidt over 150 stk.  
 
Yoga 
 
Der har igen i år været et tilbud om Yoga i klubhuset og der har igen været god tilslutning til det. 

 
 
 
 
 



3.      Udvalgene 
  
Forretningsudvalget: 
 
Der har været henvendelse fra andre klubben til Kalø med henblik på at starten en ny golfring.   
Da KGC allerede har et samarbejde med andre klubber omkring ”XL Golf” har bestyrelsen takket nej 
til det. 
 
Fondsudvalg:  
 
Møde med Fundraiser: 
Fondsudvalget har den 11. december haft møde med Fundraiseren Else Andersen , som til 
lejligheden havde udarbejdet paradigma til ansøgning. Fondsudvalget arbejder videre med 
udkastet. 
Det er aftalt, at Else Andersen hjælper os i gang med 1 ansøgning og laver liste til hvilke fonde, der 
skal ansøges. Der er aftalt at Else Andersen må bruge 7 timer på opgaven. 
 
Bane- klubhusudvalg:      
  
Indkomne forslag:  
Der er kommet forslag fra Knud Erik Frederiksen, som nu behandles af udvalget. Vi er altid glade for 
nye ideer til glæde for klubben, så send meget gerne forslag til Martin eller Bestyrelsen. Af 
økonomiske årsager kan mange ønsker ikke gennemføres her og nu – men måske medtages i 
langtidsplanlægning. 
 
Vejadgang:   
Det færdige projekt er nu godkendt af kommunen, og ejerne Par4 Aps har godkendt både projekt 
og budget for udførelsen. Arbejdet kan derfor nu sættes i gang, og arbejdet vil bestå i nedlægning 
af nye dræn, reparation af eksisterende asfalt, reparation af rabatter samt flisebelægning på den 
nuværende grusvej. Arbejdet forventes igangsat først i det nye år. 
 
Pumper:   
Det evigt tilbagevendende problem omkring slidte pumper er nu kritisk. Der skal i den kommende 
sæson ske udskiftning af pumpeanlægget, så der arbejdes med at finde en løsning.  
 
  
Cafe- og Event-udvalg:      
 
Rejseaften: 
Den 23. januar holder vi ”Rejseaften” i klubhuset, hvor rejseleder fra MyPlanet Arne Naamansen 
viser film og fotos og fortæller om sine spændende rejser på tværs af Canada. 
Vi håber, at samarbejdet med rejsebureauet MyPlanet vil blive en fast tilbagevendende begivenhed 
med rejseforedrag 2 gange om året. 
Husk at reservere aftenen og bestille plads i god tid – der bliver rift om pladserne. 
 
Tapas: 
Tapas fredag aften er en stor succes – der bliver solgt mange ud af huset. Sidste salgsdag i år bliver 
fredag den 20. december. 
Vi forventer at Kristina fortsætter salget – måske i lidt ændret udgave – efter Nytår. 
 
 
 



Dameaften- og herreaften: 
 
Den 11. og 13. december var der arrangeret hhv. dame- og herreaften i klublokalerne med 
tilhørende buffet. 
Det blev 2 aftener med god mad, råhygge og over 30 deltagere hver af de 2 aftener. Flere af 
deltagerne var nye medlemmer fra i år, og det er glædeligt at se opbakningen fra også de helt nye. 
Der blev afholdt konkurrence med golfspil med Trackman. 
Der planlægges flere lignende hyggeaftener i løbet af vintermånederne. 
 
 
Matchudvalg:      
 
Matchkalender: 
Matchkalender for den kommende sæson 2020 er nu næsten fastlagt.  
Allerede nu er der planlagt ”Åbent Hus” arrangementer den 26. april 2020 og derefter hver den 1. 
søndag i hver måned frem til september. 
 
Matchkalenderen vil blive lagt ind under ”Medlemsinformation” på klubbens hjemmeside i 
begyndelse af det nye år.    
 

4. Dato for næste bestyrelsesmøde og Generalforsamling 
 
Næste møde afholdes lørdag den 11. januar kl. 12:00 – 18:00 (Bestyrelsesseminar) og  
                                       onsdag den 19. februar 2020 kl. 16:30 i klubhuset. 
 
Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 19:00 i klubhuset. 
 
 
 
 
 
 


