
 
Referat fra KGC´s bestyrelsesmøde mandag den 9. marts 2020               

 
Deltagere: Inger Sørensen, Per Plejdrup, Lars Nielsen, Per Lauesen, Lene Schaal, Hans 

Jørgen Ovesen, Martin Riemenschneider samt revisor Flemming Adamsen.  
Fraværende: Jørgen Elkjær-Nielsen 

 
1. Nyt fra formanden og kontoret 
 
Formandsberetning til generalforsamling blev gennemgået. 
 
Medlemsstatistik. 
Der var pr. 1. januar 2020 i alt 653 medlemmer – alle medregnet. Det er pr. 9. marts steget til 661 
medlemmer. Herudover er der 14 prøvemedlemmer registreret. 

 
2. Økonomi 
 
Regnskab for 2019 og budget for 2020:  
Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.   
Det af bestyrelsen underskrevne, reviderede regnskab, bestyrelsens forslag til budget, til 
indmeldelsesgebyr og til kontingent for de enkelte medlemskategorier, er blevet offentliggjort på 
klubbens hjemmeside www.kaloegolf.dk den 10. marts 2020, og medlemmer er orienteret pr. mail, 
hvilket er mere end 14 dage forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse jf. vedtægterne. 
  
3. Udvalgene 
   
Bane- klubhusudvalg:  
 
Personale 
Der er ansat en ny mand på greenkeepergården har hedder Kasper og er uddannet mekaniker, 
Kasper er allerede i fuld gang med vedligehold af vores maskinpark så den kan være klar til 
sæsonstart. 
 
Gennemgang af baner: 
Thomas, Sander og Martin har de sidste måneder gennemgået samtlige 18 huller, og der er fastlagt 
en plan for de ændringer, der ønskes gennemført både nu og på lang sigt. Der vil blive udarbejdet 
en rapport med resultatet af gennemgangen, og rapporten vil senere blive lagt på klubbens 
hjemmeside.  
 
Hul 15 
Der er nu sket yderligere jordskred ved greenen på hul 15 som følge af den seneste tids megen 
nedbør. Så snart det er muligt for at færdes i terrænet med lidt større entreprenørmaskiner vil der 
blive taget fat på reparation af skrænten. 
 
Pumper til vandingsanlæg 
Pumper er nu så nedslidte, at de skal udskiftes, vi har allerede fået tilbud fra flere leverandører og 
der vil blive bestilt nye pumper til sæsonstart.  
 
Maskinpark 
Vi har igennem den sidste måned haft udvalgte gamle maskiner på maskinauktion, og det har både 
betydet en tiltrængt oprydning på greenkeepergården. Auktionen endte nemlig med en allerede 

http://www.kaloegolf.dk/


afregnet indtægt på kr. 120.000,- og en forventet endelig afregning på yderligere omkring kr. 
100.000,-.   
Beløbet anvendes på indkøb af nyt materiel, og allerede inden referatet offentliggøres ankommer 
der en ny traktor og en græsklipper.  
 
Boldmaskine 
Der mistes rigtig mange golfbolde på driving range på grund af den aktuelle opbevaringsmulighed. 
Der vil i starten af sæsonen blive nye bolde og en boldmaskine. 
  
Højspændingsledninger 
Højspændingsledningerne, der forløber over golfbanen bl.a. tæt på hul 7 skal udskiftes til efteråret. 
Det vil naturligvis give nogle gener, men vi vil arbejde for at de bliver mindst mulige. 
 
Cafe- og Event-udvalg:      
 
Personale 
Der er pr. 16. marts ansat en ny medhjælp i cafeen. Det er Kim, som skal aflaste Kristina med det 
daglige arbejde i cafeen. Tag godt imod ham. 
  
Foredrag og ølsmagning: 
Den 5. marts kl. 17:30 var der klubaften med mad, foredrag og ølsmagning med ca. 50 deltagere.  
Efter veltilberedte mad fra Kristina og Rikke underholdt Ib Ulstrup med et seriøst/humoristisk 
foredrag om klimakrise, som satte mange tanker i gang. Endelig var der ølsmagning med 5 
forskellige øltyper fra Royal Unibrew, og efter almindelig afstemning vil den mest efterspurgte være 
at købe i klubhuset på et senere tidspunkt.  
Og vinderen var - med stort flertal…………………..Affligem Blonde!!! 
  
Arrangementer: 
Af kommende offentlige klubarrangementer kan nævnes, at der den 15. april vil være modeshow i 
klubhuset, hvor hhv. Otto Sørensen og Din Tøjmand fra Rønde og golfshoppen vil præsentere deres 
tøjkollektioner. I den forbindelse mangler de mannequiner, så har du lyst til at optræde på podiet, 
så har du nu chancen. 
 
Til orientering kan oplyses, at cafeen efterhånden er særdeles efterspurgt som festmulighed for 
private arrangementer, og der må ofte siges nej til forespørgsel, fordi der allerede er optaget. 
Denne efterspørgsel kan direkte aflæses i årsregnskabet, hvor cafeen har givet overskud.  
Tak til Cafeens medarbejdere og frivillige for stor indsats.  
  
 
4. Generalforsamling 

 
Generalforsamling afholdes torsdag den 26. marts kl. 19:00 i klubhuset. 
  
 
  


