
 
Referat fra KGC´s bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juli 2020               

 
Deltagere: Inger Sørensen,  Jørgen Elkjær-Nielsen, Lene Schaal, Hans Jørgen Ovesen og 

Martin Riemenschneider.  
Fraværende: Per Plejdrup, Lars Nielsen og Per Lauesen   

 
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, pr. 9. juni til 698 og pr. 7/7 2020 til 710 medlemmer.   
  
Generalforsamling. 
Der er nu udsendt indkaldelse til den udsatte generalforsamling, som gennemføres den 2. 
september kl. 19:00 i klubhuset. 

 
Autocamper. 
Der er nu på nederste del af parkeringspladsen reserveret 4 pladser til autocampere med mulighed 
for tilslutning til el-stander. Derved bliver der mulighed for at tilbyde golfophold for campister med 
autocamper. El-standeren er nu sat op på stedet.  
 
Donation til klubben. 
Edith Eskildsen har været så venlig at donere 10 malerier med golfmotiver udført af hende selv. Det 
er hendes ønske, at salget af malerierne skal gå til en middag til alle de frivillige. Malerierne er nu 
hængt op i cafeen med oplysning om pris.   
Jeg er sikker på jeg gerne må sende en stor tak til Edith fra de frivillige. 
 
2. Økonomi 
Økonomipunktet blev udsat indtil næste bestyrelsesmøde, hvor halvårsregnskabet forventes 
fremlagt med efterfølgende orientering til medlemmerne.  
  
3. Udvalgene 
Reklameudvalg 
KGC har igen reklameret for klubbens tilbagevende tilbud i uge 29 gennem Facebook og Instagram. 
Husk at ”dele” vores reklamer, så de kommer ud til flest mulige Facebook-brugere. Sidste år havde 
klubben omkring 1000 greenfee-gæster i uge 29, så det er en god hjælp til klubbens økonomi. 
Selvom greenfee kun er kr. 50,- er der mange sideindtægter på mad og drikkelse samt generel 
bedre kendskab til vores flotte bane.  
  
Fondsudvalg:  
Den 26. maj modtog vi meddelelse om at vi i forbindelse med vores Soldater- og Diabetes projekter 
har modtaget kr. 30.000,- fra DIF og DGI’s Foreningspulje. Beløbet var øremærket til indkøb af 2 
handicap-buggies. De er nu bestilt og på vej til klubben inden for de nærmeste uger, og vi 
planlægger en offentlig præsentation af dem på Diabetesdagen den 9. august.  
Fra adv. Henning Lyngsbo har vi tidligere modtaget kr. 10.000,-, som Rieck-Andersens Familiefond 
har skænket os indkøb af 10 bags med udstyr. Disse er indkøbt og udlånes til de mange nye 
ungdomsspillere i klubben. 
Fra Nordea-fonden har vi tidligere modtaget kr. 30.000,- til ny boldmaskine. Denne er allerede 
indkøbt og vil blive opstillet snarest ved Driving Range. Der mangler dog en mindre teknisk del i 
boldmaskinen, som forhåbentligt snart kommer fra Holland. 



KGC har efter ansøgning modtaget et gavekort fra Jem og Fix på kr. 5.000,- . beløbet skal anvendes 
til indkøb af materialer, så frivillige kan renovere de oplysningsskilte, som er placeret på alle tee-
steder.    Stor tak til Jem og Fix for gavekortet. 
 
KGC har efter ansøgning modtaget kr. 22.212,- som delvis bevilling fra DIF og DGI's corona-
hjælpepulje.  DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret med midler fra Folketinget for at yde et 
ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de negative økonomiske 
konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af 
arrangementer i forbindelse med COVID-19. 
Stor tak til DIF og DGI's corona-hjælpepulje. 

 
Cafe- og Event-udvalg:      
Rikke Hovgaard har desværre sagt sin stilling op i cafeen.  Rikke har arbejdet for os i ca. 5 år, og vi 
har været meget glade for at have Rikke i den tid. Rikke stopper den 31. juli, og vi ønsker hende al 
mulig held og lykke fremover. 

 
Matchudvalg 
Søndag den 16. august afvikles årets Invitationsmatch med Børge Møller Grafisk som sponsor. 
Som medlem af Kalø Golf Club inviterer man en spiller fra en anden golfklub som man danner par 
med. 
Turneringen spilles som Fourball Bestball stableford over 18 huller 
Morgenmad fra kl. 08.45 
Gunstart kl. 10.00 
Frokost og præmieoverrækkelse kl. ca. 15.00 
250 kr. pr. person indeholder matchfee, morgenmad og frokost og rigtig gode præmier 
Gæster skal ikke betale greenfee, dog skal man som flex medlem betale halv greenfee  
Tilmeldingsgebyr: 250,00 DKK 
Stor tak til Bente og Børge Møller for mange års støtte til klubben. 

  
Frivillige 
Der er nu lavet ny dæmning over søen til greenen ved hul 8. Som det ses på foto er det et stykke 
flot udført ingeniør-arbejde !  
 

                      
   
 
4. Næste møde 
Afholdes tirsdag den 11. august 2020 kl. 16:30 i klubhuset. 


