
 
Referat fra KGC´s bestyrelsesmøde tirsdag den 28. april 2020               

 
Deltagere: Inger Sørensen, Per Plejdrup, Lars Nielsen, Jørgen Elkjær-Nielsen, Lene Schaal, 

Hans Jørgen Ovesen og Martin Riemenschneider.  
Fraværende: Per Lauesen      

 
1. Nyt fra formanden og kontoret 
 
Medlemsstatistik. 
Der var pr. 1. januar 2020 i alt 653 medlemmer – alle medregnet. Det er pr. 28. april steget til 663 
medlemmer.   
 
Klubhus. 
Klubhuset åbnes nu delvis op så man kan bruge toiletterne, man kan skrive scorekort ud og 
greenfee-gæsterne skal benytte Probox automaten til betaling og indtjek. 
Shoppen åbner 3 dage om uge tirsdag - torsdag og lørdage, se åbningstider på opslag i klubhuset. 
Klubbens kontor vil fortsat være lukket, fordi vi stadig har personale der er sendt hjem på 
lønkompensation (covid-19) men vi kan kontaktes på kontor@kaloegolf.dk  og vil svare jer som 
hurtigt som muligt. 
Det bliver nu også muligt at leje buggy og dem som har sæsonkort til buggy skal igen til at booke 
deres buggy i golfbox og hente nøglen i skabet. 
Men husk at benytte håndspril som er opstillet i klubhuset og ved skærmene. 
Det er VIGTIGT alle overholder de restriktioner som Kalø Golf Club har udarbejdet i forbindelse med 
Covid-19 og som er skiltet med på stedet. 
  
Bistader: 
Inger vil arbejde videre med henvendelsen vedrørende opstilling af bistader på golfbanearealet.   
 
2. Økonomi 
 
Klubbens kasserer Per P. fremlagde resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. marts 2020. 
Opgørelsen omfatter hovedtal for klubbens indtægter og omkostninger sammenlignet med budget 
og tilsvarende periode i foregående år. 
Endvidere gennemgås udviklingen i klubbens likviditet. 
Nedlukningen af stort set alle aktiviteter fra 8. marts har sat sit præg på klubbens indtægter. 
Reduktionen i forhold budget andrager 203 t. kr., der fordeler sig nogenlunde jævnt over XL 
medlemsskaber, cafe, greenfee, trænings- og lejeindtægter. 
Ved betydelige omkostningsbesparelser på alle aktiviteter og med lønkompensation på t. kr. 48 fra 
Corona midlerne er det alligevel lykkedes, at skabe et overskud i januar kvartal 2020, der ligger en 
anelse over budget, og ganske væsentlig over januar kvartal 2019. 
Det må derimod forventes, at vi fra 1. april og en periode fremover kan imødese en negativ 
udvikling, afhængig af krisens omfang og længde. 

 
 

3. Udvalgene 
 
Reklameudvalg 
KGC reklamerer for klubben mest gennem Facebook og Instagram. For øjeblikket er der lagt 
reklame op om deltagelse på klubbens begynderhold. Du kan være med til at få flere medlemmer  



til klubben ved at ”dele” vores reklamer, så de kommer ud til flest mulige Facebook-brugere. Der er 
ingen tvivl om, at vi kan bruge så mange nye medlemmer i klubben som muligt. 
Husk at du som fuldtidsmedlem kan medtage op til 3 gæster alle ugens dage til kun kr. 150,- pr. 
gæst. 
 
Fondsudvalg:  
Mail til adv. Henning Lyngsbo  : 
” Kalø Golf Club er meget taknemmelige for det tilskud på kr. 10.000,-, som klubben har modtaget 
fra Rieck-Andersens Familiefond. Det falder på et tørt sted ! Beløbet vil blive anvendt til indkøb af 
10 bags med udstyr, som vil blive udlånt til forhåbentligt mange nye ungdomsspillere i klubben.” 
   
Bane- klubhusudvalg:  
Afstandsmarkeringer: 
Som et forsøg vil der på bane 1 blive anbragt afstandsmarkeringer i form af malede 30x30 cm fliser 
nedlagt på fairways i de respektive afstande fra greens.  

 
Hul 15 
Jordskreddet ved greenen på hul 15 er nu repareret og skrænt er tilsået. 
 
Pumper 
Pumper er nu udskiftet med nye. Dette og den nylige regn har allerede sat sit positive aftryk på tee-
steder og greens. 
  
Maskinpark 
Maskinparken er nu suppleret med ny traktor og nye græsklippere.  

 
Cafe- og Event-udvalg:      
Covid-19: 
Desværre er alle arrangementer i klubhus aflyst indtil videre. Vi håber på lempeligere forholdsregler 
fra Regeringen efter 10. maj, hvor bestyrelsen så vil tage stilling til nye muligheder. 
  
Matchudvalg 
Alle planlagte matcher er indtil videre annulleret som følge af Corona, men der er nu ved at blive 
planlagt en ny matchform, som – hvis det lykkes – i så fald vil blive afviklet lørdag den 16. maj. 
Den foreløbige matchplan er løbende spil over 18 huller, hvor alle starter på hul 1, så spillet bliver 
bredt ud over hele dagen. Man møder således op kort før ens egen starttid og forlader klubben 
straks efter sidste hul er spillet. Der lægges ud med spillere i handicap-orden, så lavhandicappere 
spiller først. Der planlægges forsyninger undervejs. Vi håber, projektet lykkes, så hold indtil videre 
datoen reserveret til en forhåbentlig hyggelig dag på golfbanen.  

 
Frivillige 
Tak til Freddy og de mange frivillige. Der har været gang i rengøring af bunkers, beskæring af hegn 
og bortkørsel af grene, udbedring af stier – og ikke mindst – banekontrol. 
De underbemandede Greenkeepere er meget taknemmelige for den hjælp de får – og vi alle 
sammen får en flot og vel vedligeholdt bane at spille på ! 
 
  
4. Næste møde 
Afholdes mandag den 11. maj 2020 kl. 16:30 i klubhuset. 
  

 


