
 
Referat fra KGC´s bestyrelsesmøde tirsdag den 11. maj 2020               

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

Ovesen og Martin Riemenschneider.  
Fraværende: Per Lauesen og Lars Nielsen 

 
1. Nyt fra formanden og kontoret 
 
Medlemsstatistik. 
Der var pr. 1. januar 2020 i alt 653 medlemmer – alle medregnet. Det er pr. 11. maj steget til 680 
medlemmer.  Derudover er der pr. samme dato tilmeldt 30 prøvemedlemmer. 
 
Klubhus. 
Klubhuset åbner nu mere og mere op – se nedenfor om cafeen. 
Husk at booke tid og leje buggy gennem Golfbox og bekræfte Jeres tid inden spil. 
  
2. Økonomi 
Nettoresultatet for april er tæt på det budgetterede, hvilket må betegnes som meget 
tilfredsstillende, når situationen tages i betragtning. 
Også i april er der tale om reducerede nettoindtægter på flere aktiviteter, men ikke uventet især 
vedrørende den lukkede cafe. 
Det opvejes fortsat af betydelige omkostningsbesparelser. 
 
3. Udvalgene 
 
Reklameudvalg 
KGC vil snart igen reklamere for klubben mest gennem Facebook og Instagram. Husk at ”dele” vores 
reklamer, så de kommer ud til flest mulige Facebook-brugere.   
  
Diabetikere 
Samarbejdet med Diabetikere i Syddjurs er nu blevet mere konkret, idet der er fastsat en dato, 
nemlig den 9. august, hvor KGC holder åbent hus for Diabetikere i Syddjurs og Norddjurs kommune. 
Det er formand og bestyrelsesmedlem i Syddjurs Diabetesforening, der har lovet at invitere alle 
deres medlemmer på vegne af Kalø Golf Club, så vi håber at se rigtig mange nye ansigter på dagen. 
  
Fondsudvalg:  
Den 27. april modtog vi følgende meddelelse fra Nordea-Fonden: 
”Vi har nu behandlet jeres ansøgning til Lokalpuljen og kan med glæde fortælle, at Nordea-fonden 
vil støtte KGC - Boldautomat og boldopsamler med 30.000,00 kr.   
Beløbet udbetales til jeres NemKonto snarest.” 
Vi har naturligvis takket Nordea-Fonden for det store tilskud, som betyder, at vi nu kan indkøbe en 
ny boldmaskine til erstatning af den gamle. Hermed bliver der mere styr på de mange Driving-range 
golfbolde. 
  
Cafe- og Event-udvalg:      
Cafeen åbner fra førstkommende mandag op for servering igen. Der planlægges foreløbigt med at 
holde åbent mandag kl. 11 – 14, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 11 – 18, lørdag kl. 11 – 17 og 
søndag kl. 11 – 16.Åbningstiderne er indtil videre foreløbige. 



Der vil være mulighed for udskænkning og køb af mindre hurtigt tilberedte retter. Endvidere regner 
vi med igen at sælge tapas ud af huset fredag og lørdag. Det vil blive annonceret ud via Facebook og 
Instagram. 
  
Matchudvalg 
På lørdag den 16. maj afvikles så årets første match med shoppen som sponsor. Matchen foregår 
som 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 bliver  
forsyninger undervejs.  
Tak til shoppen for et godt initiativ – husk at støtte ved at handle i vores egen golfshop. 

 
Frivillige 
Endnu engang tak til Freddy og de mange frivillige. Der skal snart sand i bunkers – og gang i cafeen – 
så bliver der atter engang indkaldt frivilligt mandskab til hjælp. 
   
4. Næste møde 
Afholdes tirsdag den 9. juni 2020 kl. 16:30 i klubhuset. 
  

 


