
 
Referat fra KGC´s bestyrelsesmøde onsdag den 12. august 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, pr. 7/7 2020 til 710 og pr. 12 august til 735 medlemmer – alle 
medlemskategorier medregnet. Derudover er der 71 prøvemedlemmer, hvor det forventes, at en 
del af disse overgår til egentligt medlemskab af klubben. Det kan således konstateres, at der for 
øjeblikket er en stabil tilgang i antal medlemmer. 
  
Generalforsamling. 
Der er tidligere udsendt indkaldelse til den udsatte generalforsamling, som gennemføres den 2. 
september kl. 19:00 i klubhuset. Der er indkommet et enkelt forslag fra et medlem om rabat på 
medlemskontingent til visse medlemsgrupper. Forslaget kan findes på KGCs hjemmeside. 

 
Parkeringsplads og Autocamper. 
Der er nu på nederste del af parkeringspladsen reserveret 4 pladser til autocampere med mulighed 
for tilslutning til el-stander. Der henstilles, at disse pladser holdes fri til dette formål. Endvidere 
bedes parkering foretaget, så der kan holde flest mulige biler på pladsen – vi har jo heldigvis rigtige 
mange gæster, som også gerne vil parkere tæt ved klubhuset. 
 
Uge 29 
Klubbens tilbagevendende tilbud i uge 29 var en stor succes med over 1000 greenfee-gæster på stor 
bane og over 300 gæster på lille bane som også var omfattet af tilbuddet i år. Pølsevogn med 
fadølsanlæg var i år placeret ved teestedet hul 8, og det gav væsentlig bedre omsætning for både 
pølsesalg og salg i cafeen. Trods greenfee på kun kr. 50,- er der mange fordele ved øget generel 
bedre kendskab til vores flotte bane. Bestyrelsen vil fortsat evaluere på arrangementet, men 
generelt forventes tilbuddet gentaget næste år. 
 
Udskiftning af El-master 
I uge 37-38 vil der blive udskiftet højspændingsmaster nær hl 2 på stor bane. Der vil i den 
forbindelse blive anlagt en midlertidig sti og teested for hul 2 – det vil vare ca. 3 dage. Udskiftning 
vil således ske uden den store gene for golfspillerne. 
 
Træner 
Som bemærket ovenfor har klubben rigtig mange prøvemedlemmer, som kræver en hel del af 
Sanders tid. Derudover har han allerede nu fyldt ordrebogen godt op – så har du brug for noget 
undervisning skal du være hurtigt ude ! 

 
2. Økonomi 

Halvårsregnskabet er under udarbejdelse og vil blive fremlagt og kommenteret under den 
kommende udskudte men ordinære Generalforsamling. 

  
   



 
3. Udvalgene 
  
Fondsudvalg:  
Den 3. august 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. På grund af leveringsvanskeligheder er de ikke kommet endnu, men 
skulle nu efter al sandsynlighed ankomme fra England inden for de næste uger. 
 
Der var planlagt Åbent Hus for diabetikere den 9. august. På grund af misforståelser med 
Diabetesforeningen i Syddjurs blev arrangementet aflyst – men forventes i stedet afholdt engang i 
september, hvor vi så samtidigt har mulighed for at præsentere de nye handicapbuggies. 
Vi arbejder videre med projekt for Veteraner, idet vi har tilbudt et gratis forløb med grupper de 
næste måneder på lille bane. Det sker uden træner, men alene med frivillig hjælp.  Vi håber dog at 
igangsætte et egentligt begynderforløb med tilskud fra efternævnte pulje. 
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 Sommerpulje. Beløbet er øremærket til Prøvemedlems-
skab for Veteraner og Diabetikere, så vi håber derfor på godt fremmøde fra disse grupper så vi har 
mulighed for at bruge hele beløbet. 

 
Bane- og klubhusudvalg:      
Der vil blive opsat Afstandsmarkeringer som hvide pæle med hhv. 3, 2 og 1 sorte bånd omkring til 
markering af hh. 150m, 100m og 50m til greens. Pælene opsættes i banernes sider af chefgreen-
keeper Thomas, så de ikke bliver til gene for græsklipning. 

 
Cafe- og Event-udvalg:      
Som følge af Corona-nedlukning i foråret har der været mange aflyste arrangementer, hvilket 
fremgår af Pkt. 2 ovenfor. Nu er der til gengæld godt gang i de aflyste fester, og der forventes et 
travlt efterår for personalet i cafeen. Derfor opstilles ekstra telt på terrassen, så cafeen kan 
overholde alle krav i forbindelse med antal deltagere i forskellige arrangementer. 

 
Matchudvalg 
Søndag den 16. august afvikledes årets Invitationsmatch med Børge Møller Grafisk som sponsor. 
Turneringen blev spillet som Fourball Bestball stableford over 18 huller. Det blev som sædvanligt en 
særdeles velbesøgt turnering med 120 deltagere. – Og der var på alle måder taget højde for 
sikkerhed omkring Corona med opdeling i flere rum og ansvarlig uddeling fra cafeens personale. 
Stor tak til Bente og Børge Møller for mange flotte præmier og mange års støtte til klubben samt til 
personale og frivillige, som medvirkede til god afvikling af arrangementet. 
  
Frivillige 
Som sædvanligt har frivillige været i gang med støtte til klubben – denne gang blev der samlet bolde 
op på marken øst for Driving Range. Efter antal bolde at dømme er der nogle spillere der godt 
kunne bestille et par ekstra træningstimer hos Sander – hvis han ellers har flere tider ! 
 
Som følge af travlhed i cafeen vil der blive behov for rigtig mange frivillige hænder der de næste måneder – 
hvis du har tid og lyst til at hjælpe nogle timer må du meget gerne kontakte frivilligkoordinator Annette 
Elkjær-Nielsen på mail: aelkjaer@hotmail.com . 

 
4. Næste ( konstituerende ) møde 
Afholdes onsdag den 9. september 2020 kl. 18:00 i klubhuset. 


