
Årsberetning for 2019 

I årets løb har vi haft gang i mange initiativer. Det meste af det, er allerede meldt ud i vores nyhedsbreve, 

og det vil fortsætte med i fremtiden. 

Vi vil gerne takke for den store opbakning, vi møder. Det er i høj grad med til at give den positive stemning, 

der er i klubben. Dette er meget vigtigt, for at fastholde og skaffe nye medlemmer, som er det vigtigste for 

at rette op på økonomien. Pr. 1. januar har vi 653 medlemmer mod 628 sidste år, så vi er på vej i den rigtige 

retning. De forskellige klubber i klubben er vigtige for det sociale liv i klubben, og vi må opfordre alle, til at 

tage godt imod nye medlemmer. 

Par 4 har endelig givet os en ny vej, det er vi –og især vores biler- meget glade for. .Tak for det 

Vi har kontaktet en professionel fondraiser, der har hjulpet os med ansøgninger til mange forskellige fonde. 

De er nu sendt af sted, og vi afventer svar og håber på gode resultater. 

Der er indgået aftale med OK-benzin, så bestil et benzinkort hos dem, og I støtter klubben, hver gang I 

tanker 

De gamle buggies er nu solgt, og skiftet ud med nye eldrevne, som vi har leaset på en fornuftig kontrakt. 

Maskinparken er nu helt nedslidt, og der arbejdes på udskiftning med leasingkontrakter  

Max forlod os i efteråret, og Thomas har nu overtaget styringen af greenkeeperstaben, og gør det rigtig 

godt. Tak for det. 

I cafeen har Kristina nu ansvaret,  og yder en kæmpe indsats. Vi mødes altid af et glad smil og en kvik 

bemærkning, når vi kommer ind. Desuden har hun lavet mange nye tiltag som tapas ud af huset, aftener 

med skaldyr og stegt flæsk. Alle ting med stor tilslutning. Der holdes mange selskaber, hvilket nogle gange 

gør, at cafeen er lukket for os golfspillere, men når I hører, at cafeen i år har givet et overskud på ca 90.000, 

håber vi, I har forståelse for dette. Kristina er gravid- tillykke- og vi   er i forhandling med en yderligere 

medhjælp i cafeen. 

Sponsorerne har igen i år været meget velvillige til at støtte os. En stor tak til jer, uden jeres støtte ville det 

være svært at drive klubben. 

For at kunne få momsrefusion bad vi jer om gavebreve i år, og opbakningen var stor, tak for det. For at få 

refusion igen i 2020, håber vi,i I vil støtte igen. Pengene er i år blevet brugt på juniorerne, og næste år bliver 

de brugt på seniorerne. Hvor stor refusionen bliver, afhænger af hvor stor puljen er, og hvor mange der 

søger. Resultatet afventes til august. 

De frivillige har igen i år gjort en kæmpe indsats både på banen og i klubhuset. Det sparer meget på 

lønudgifterne, og hjælper med til at holde både bane og klubhus i god stand. En spiller som bor i lejlighed 

har endda investeret i et hakkejern, så det viser vist meget godt den velvilje, der er hos jer. En stor tak til jer 

alle og en særlig tak til Freddy og Anette  for at  tilrettelægge arbejdet. 

Vores elitespillere har i år klaret sig sådan, at 1. holdet fik en 3. plads i 3. division, 2. holdet måtte rykke ned 

i kvalifikationsrækken, og 3. holdet rykkede op i 5. division 



Igen i år spillede flere af vores juniorspillere med på divisionshold, of de indgår fremover som en fast del af 

elitetruppen. Der er helt sikkert nogle af dem, som kommer til at præge elitetruppen i de kommende 

sæsoner. 

Eliten vil gerne opfordre alle, som kunne have lyst, til at komme til træningen d. 31. marts kl. 18-20. 

træningen vil være åben for alle med handicap under 10 

Igen i år har vi haft en flok bambino golfspillere på 20-25. De er fra 6-9 år og træner hver 

torsdag.Sommeren kulminerede med en sommercamp med overnatning, hvor der blev spillet en masse 

gold, hygget med film, og spillet natgolf med selvlysende golfbolde. Sander, Martin og Jacob er klar til 

sommercamp igen i 2020 

Vi har haft et hold med i Dansk Golf Unions juniorholdturnering, og U 16 vandt deres gruppe, hvilket betød 

en plads i landsdelsfinalen, hvor de fik en flot 2. plads, så alt i alt tyder det godt for fremtiden i Kalø 

Golfklub. 


