
Referat fra KGC konstituerende bestyrelsesmøde den 9. september 2020  
  

Deltagere: Inger Sørensen, Lars Nielsen,  Jørgen Elkjær-Nielsen, Hans Jørgen 
Ovesen, Jens Spliid og Martin Riemenschneider 

Fraværende:  Per Plejdrup, Per Lauesen, Lene Schaal og Christina Hach Jakobsen, 
 

Dagsorden:  
  
Konstituering af Bestyrelsen ( valg af formand, kasserer, sekretær, udvalg )  
 Formand:     Inger Sørensen 
 Næstformand:   Jørgen Elkjær-Nielsen 
 Kasserer:   Per Plejdrup  
 Sekretær:    Hans Jørgen Ovesen 
Forslag til udvalg :  
 Forretningsudvalg  Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Plejdrup, Inger  

Sørensen og Martin Riemenschneider 
 Sponsorudvalg:    Jørgen Elkjær-Nielsen, Sander Nielsen, 
    Sandra Holm og Martin Riemenschneider 
 Reklame udvalg:    Hans Jørgen Ovesen, Jens Spliid og Martin
    Riemenschneider 
 Fondsudvalg:    Hans Jørgen Ovesen, Jens Spliid, Inger 
    Sørensen og Martin Riemenschneider 
 Bane- klubhusudvalg:         Per Lauesen, Martin Riemenschneider, 

Sander Nielsen, Allan Johnsen, Ib Paikjær og  
Thomas???? 

 Cafe- og Event-udvalg   Inger Sørensen, Christina Hach Jakobsen,  
Annette Elkjær-Nielsen og Martin 
Riemenschneider 

 Sports udvalg:      
Eliten   Jens Spliid, Jesper Skau og Sander Nielsen 
Begynder  Christina Hach-Jakobsen (?), Lene Schaal (?),
   Jan Lykke og Sander Nielsen.   
Bambino/ Junior  Martin Skourup (?), Lene Schaal og Sander  

Nielsen   
Matchudvalg  Lars Nielsen, Peter Grünbaum og Jørgen
   Elkjær-Nielsen  

 Frivillig aktivitetsudvalg:  Freddy Larsen og Annette Elkjær-Nielsen er
    frivillige kontaktpersoner for henholdsvis 

 bane og cafe. 



Udvalgene supplerer/udskifter sig selv med yderligere frivillige medlemmer og konstituerer 
sig selv. Udvalgene udarbejder selv hver især en beskrivelse af deres arbejdsopgaver. 
Fremhævet udvalgsmedlem er ansvarlig for mødeindkaldelse i udvalget. 
 
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, pr. 12 august til 735 og pr. 8. 
september til 755 medlemmer – alle medlemskategorier medregnet. Derudover er der 66 
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. 
  
Udskiftning af El-master 
Udskiftning af el-master ved hul 2 er udsat. Arbejdet forventes udført i oktober måned. 
  
Træner-elev 
Som bemærket ovenfor har klubben rigtig mange prøvemedlemmer, som kræver en hel del 
af Sanders tid. Bestyrelsen overvejer derfor at ansætte en træner-elev til næste sæson, 
som kan aflaste Sander. En sådan elev forventes at kunne ansættes med offentligt tilskud. 
 
Forslag/spørgsmål fra medlemmer 
Bestyrelsen vil hermed opfordre medlemmer til at komme med forslag og spørgsmål til alt, 
hvad der vedrører klubben og som kan forbedre både klubbens anlæg og klubliv generelt.  
Hvis der hos medlemmer opstår spørgsmål, som man gerne vil have en nærmere 
redegørelse for, så send en mail til bestyrelsen på kontor@kaloegolf.dk . 

 
 Økonomi 
Månedsregnskabet for august måned er under udarbejdelse. Det kan dog allerede på 
nuværende tidspunkt oplyses, at cafeen igen giver overskud og at greenfee-gæster i 
august har ligget over budget. 

 
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 som klubben nu har modtaget. 
Brugen af disse er øremærket til soldater med PTSD, diabetikere og hjertepatienter, og 
bestyrelsen vil nu udarbejde nærmere retningslinjer for brugen af disse. 
  
Der er Åbent Hus for diabetikere den 19. september, hvor vi så samtidigt vil præsentere de 
nye buggies. 



Vi arbejder videre med projekt for Veteraner, idet vi har tilbudt et gratis forløb med 
grupper de næste måneder på lille bane. Det foregår om mandagen uden træner, men 
alene med frivillig hjælp.  Vi håber dog at igangsætte et egentligt begynderforløb for både 
Veteraner og Diabetikere med tilskud fra DIF og DGI’s Sommerpulje.   

 
Bane- og klubhusudvalg:      
Greenkeeper Thomas har lovet at se på, hvordan tee-steder 49 kan forbedres jf. ønske 
fra generalforsamling. 
 
Det har – trods stor hjælp fra frivillige – været en meget travl sæson for greenkeeper-
staben. Bestyrelsen overvejer derfor at ansætte en greenkeeper-elev i næste sæson. 
Det kan formodentligt ske med offentligt tilskud. Mere herom senere. 
 
Der vil snart blive opsat Afstandsmarkeringer som hvide pæle med hhv. 4, 3, 2 og 1 sorte 
bånd omkring til markering af hh. 200m, 150m, 100m og 50m til greens. Pælene opsættes i 
banernes sider af chefgreen-keeper Thomas, så de ikke bliver til gene for græsklipning. 
 
Baneudvalget har udpeget 2 områder mellem hul 2 og hul 6, hvor man forventer at rydde 
arealet og derefter tilså arealet med en speciel blomsterblanding. Dette sker af hensyn til 
naturens biodiversitet, hvor man skaber bedre forhold for bier og insekter. Arbejdet sker 
med tilskud og er derfor udgiftsneutralt for klubben. Ansøgning om tilskud fremsendes 
snarest. 
 
Søndag den 27. september bygger frivillige hus omkring boldmaskinen, så den er beskyttet 
mod vind og vejr – og bliver nemmere at aflæse når kode skal indtastes. 

 
Under generalforsamlingen blev der spurgt til baneudvalgets 3-årsplan. Planen vil nu blive 
gennemgået at det nye baneudvalg og færdiggjort med tilhørende oversigtsplaner.  
Planen kan forventes offentliggjort i løbet af efteråret. 

 
Cafe- og Event-udvalg:      
Som følge af Corona-nedlukning i foråret har der som bekendt været mange aflyste 
arrangementer. I august har der til gengæld været afholdt mange af de aflyste fester, og 
det har været en meget travl måned for såvel personale som frivillige. 
 
Matchudvalg 
Søndag den 6. september afvikledes klubturnering med Løgten Invest som sponsor. Det 
blev igen en særdeles velbesøgt turnering. – 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 sponsor for et godt arrangement og mange års støtte til klubben samt til 
personale og frivillige, som medvirkede til god afvikling af arrangementet. 
 



Lørdag den 12. september blev der afholdt match for de frivillige i KGC. Det var heldigvis 
velbesøgt – da der er rigtig mange frivillige i klubben. Tak for alles indsats – og til personale 
for god betjening – hvor greenkeeperne for en gangs skyld fik lov at servere pølser! 
  
Frivillige 
Denne gang skal der specielt lyde en stor tak til de mange frivillige, som under Annettes 
ledelse gider bruge så mange timer for at hjælpe i cafeen – nogle har haft rigtig lange dage 
der for at assistere personalet. 
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 . 
 
Der planlægges en fælles arbejdsdag engang i oktober i lighed med tidligere år. Forskellige endnu 
ikke udførte arbejdsopgaver vil blive opslået, som man så kan tilmelde sig. Mere herom senere. 
 
4. Næste møde 
Afholdes onsdag den 21. oktober 2020 kl. 16:30 i klubhuset. 

    


