
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 21. oktober 2020  
  

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

Fraværende:  Per Plejdrup, Per Lauesen, Lars Nielsen og Christina Hach Jakobsen, 
 

1. Nyt fra formanden og kontoret    
Medlemsstatistik. 
Der var pr. 1. januar 2020 i alt 653 medlemmer – alle medregnet. Det er pr. 21. oktober 
steget til 785 medlemmer – alle medlemskategorier medregnet. Derudover er der nu 51 
prøvemedlemmer, hvoraf de 13 opstarter egentligt prøvemedlemsskab fra den 1. april 
2021. Med kendte udmeldelser af klubben forventes der pr. 1. januar 2021 et medlemstal 
på ca. 750. 
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 nu i gang. Mens arbejdet står på er teesteder flyttet 
midlertidigt tættere mod green.  
  
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 ansat fra omkring marts 2021. 
 
Trackmann sættes op i cafeen den 3. november, hvor man så enten kan booke tider til 
træning hos Sander eller booke tid til en omgang ”indegolf” sammen med vennerne. 
Reservation foregår via Golf-box. 
  
Paragolf Danmarksmesterskab 2020 
Som de fleste ved har vi i Rasmus Løt en rigtig dygtig paragolfspiller. Han er netop blevet 
nr. 2 i de afholdte Danmarksmesterskaber for paragolfere 25-27. september i Hørsholm 
golfklub. ”Parasport Danmark” skriver således på deres hjemmeside : 
 
Unge Rasmus Løt fra Kalø Vig GK var tæt på at snuppe sejren i kraft af en rigtig god 
finale runde, hvor Løt kun sluttede to slag efter Stefan, som gik i 74/76. Den 
forsvarende mester Flemming Rasmussen vandt bronze. 
 
Stort tillykke til Rasmus – som spiller med hcp 4,8 - med det flotte  resultat.  
 
Hastighed på adgangsvejen. 
Bestyrelsen henstiller til medlemmerne, at man overholder den maksimale hastighed på 
20 km/h på adgangsvejen op til klubhuset. Adgangsvejen benyttes også af gående og 
undertiden skoleelever, og der har desværre været et par tilfælde, hvor bilister har kørt 
med for høj hastighed på vejen. 
 
Evaluering uge 29 
Det er bestyrelsens opfattelse, at klubbens billig-tilbud i uge 29 var en stor succes med 
masser af greenfee-spillere og deraf god omsætning i cafeen. Tilbuddet vil derfor blive 
gentaget i 2021 – med diverse små justeringer. 



 
Evaluering uge 42 
KGC havde ligeledes et godt greenfe-tilbud incl. Servering af suppe i efterårsferien uge 42. 
Hvad der plejer at være en stille og mennesketom uge blev i år ændret til en travl uge med 
ca  400 greenfee-gæster og masser af suppe og fadøl serveret i cafeen. – og mange roser 
til Andreas for en dejlig ”Dagens Suppe” hele ugen. 

 
2. Økonomi  

Månedsregnskabet for september måned er under udarbejdelse. Vi regner med at kunne 
fremlægge et mere præcist kvartalsregnskab efter næste bestyrelsesmøde. Det kan dog 
allerede på nuværende tidspunkt oplyses, at cafeen i september har givet et overskud, 
men på grund af nedlukning i foråret forventes et samlet underskud på cafedriften  når 
året er gået. Til gengæld forventes rimelige overskud på greenfee-spillere, træningstimer, 
udlejning af buggies, sponsorindtægter og nu også salg af ”poletter” til boldmaskine. 
Endelig giver det stigende medlemstal udsigt til at økonomien i 2020 samlet bliver bedre 
end forudset i budgettet. 
 
Gavekort  
Rigtig mange har indtil nu sponsoreret KGC med et gavekort på kr. 200,- .  For at opnå en 
mulig andel i refusion af moms i 2021 skal vi have minimum 100 gaver af min. 200 kr. 
hver. Sidste år opnåede vi de 100 gaver, og det har medført, at vi i år har modtaget en 
refusion af momsen på kr. 61.000,-. 
Da vi stadig mangler nogle gaver i år for at nå de 100 håber vi, nogle medlemmer vil give 
de sidste tilskud til klubben. Gavekort kan gives ved at kontakte Martin på 
kontor@kaloegolf.dk  a 
 

3. Udvalgene 
Generel kort info fra de respektive udvalg : 

 Forretningsudvalg                                Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Plejdrup, Inger  
Sørensen og Martin Riemenschneider 

Jørgen og Martin har efter bestyrelsesmødet haft møde med banens ejere Par4 Aps. 
Det blev til et meget positivt møde omkring klubbens fremtid – herom mere efter næste 
bestyrelsesmøde. 
 

 Sponsorudvalg:                                      Jørgen Elkjær-Nielsen, Sander Nielsen,  
Sandra Holm og Martin Riemenschneider 

 Reklameudvalg                                      Hans Jørgen Ovesen, Jens Spliid og Martin 
Riemenschneider 

Reklameudvalget har taget kontakt til Fuglsøcentret og Rønde Højskole med forslag om 
samarbejde omkring sommerkurser for golfspillere i sommeren 2021. Fuglsøcentret er 
endnu ikke vendt tilbage med svar. Rønde Højskole har allerede planlagt sommerkurser i 
2021, men er interesseret i at aftale videre i april 2021. 

 

   Fondsudvalg                                           Jens Spliid, Hans Jørgen Ovesen, Inger Sørensen og 
 Martin Riemenschneider  

Den 4. 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 uddeling af prøvemedlemsskaber til soldater med PTSD, diabetikere og 
hjertepatienter o.lign.  
I den forbindelse var der Åbent Hus for diabetikere den 19. september. Der var i alt 17 
deltagere, og efterfølgende har 9 Veteraner og Diabetikere taget imod tilbuddet om gratis 
Prøvemedlemsskab. 
  

 Bane- klubhusudvalg:                            Per Lauesen, Thomas, Allan Johnsen,  
Ib Paikjær, Martin Riemenschneider og  
Sander Nielsen   

 Det har – trods stor hjælp fra frivillige – været en meget travl sæson for greenkeeper-
staben. Bestyrelsen forventer derfor at ansætte en greenkeeper-elev i næste sæson. 
Samtidigt er der overvejelser om at ansøge om en ung med tilskud fra Syddjurs kommune. 
I december og januar måned er der ingen greenkeepere ansat.  
 
Der er nu 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.  
  
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 er fremsendt til 
Syddjurs kommune. 

  
Baneudvalgets 3-årsplan forventes færdiggjort med tilhørende oversigtsplaner i løbet af 
efteråret/vinterperioden. 
 
Skilte med banebeskrivelsen ved de enkelte tee-steder vil i løbet af vinteren blive 
renoveret. Vi har tidligere fået foræret materialet fra Jem&Fix, og frivillige har meldt sig til 
at udføre arbejdet i vintersæsonen. 

 
 Cafe- og Event-udvalg                           Inger Sørensen, Christina Hach Jakobsen,  

Annette Elkjær-Nielsen og Martin  
Riemenschneider   

I august og september og en del af oktober har der været afholdt mange arrangementer i 
cafeen, men fra den 2. november holder cafeen vinterlukket for servering. Der vil dog 
stadig været mulighed for afholdelse af forudbestilte arrangementer, ligesom der 
lejlighedsvis vil være take-away tilbud. 
 

 Sports udvalg:                                          
1. Eliten                                          Jens Spliid, Jesper Skau, Allan Skourup, Rasmus Løs og  

Sander Nielsen 
Der er tilmeldt to hold til kvalifikationsrækken, et lukket og et åbent. Derudover har vi et 
hold i 3. division og i juniordivisionen. 
Der er en bruttotrup på 25 spillere. 
Der tilbydes træning fra tirsdag d. 30. marts og træningslejr 24-25. april. 
Der er 7 clinics i løbet af sæsonen og 3 special clinics for særligt udvalgte spillere 



Bruttotruppens medlemmer er forpligtede til at yde en arbejdsindsats for klubben såsom 
boldopsamling, turneringsafholdelse, spil med begyndere, deltagelse i arbejdsdag eller 
lignende.  
Der bliver indkaldt til et spillermøde i slutningen af november, hvis ikke 
coronarestriktionerne sætter en stopper for arrangementet. 
 

2. Begynder                                    Christina Hach Jakobsen, Jørgen Elkjær- 
Nielsen, Lene Schaal, Jan Lykke og Sander 
Nielsen 

Der har i 2020 været i alt 93 nye prøvemedlemmer tilmeldt KGC, og det forventes, at det 
forventes, at 80 af disse bliver faste medlemmer, så det må betragtes som en stor succes – 
som klubben bl.a. kan takke Sander og Jan og øvrige frivillige for. De har alle gjort en stor 
indsats for at tage godt imod de nye medlemmer. 
  

3. Bambino/ Junior                        Martin Skourup, Lene Schaal og Sander 
Nielsen 

Tak til de mange forældre, der i sæsonen 2020 har gjort et stort frivilligt arbejde for 
bambinoer og juniorer. Vi har modtaget følgende indlæg fra Martin Skourup: 
 
Her lidt om sæsonen til bestyrelsesmøde: 
 
Vi sendte 6 stk. Bambinoer op til mini-junior ved starten af sæsonen og vi sender 5 stk. mere op til 
sæsonen 2021   
 
Vores træner Jacob Udengaard stoppede i starten af sæsonen, da hans børn ikke spillede mere på 
Bambino. 
 
Jeg fik tilknyttet Morten & Anneli som spiller i klubben og har deres 2 sønner Bertil & Viggo på bambinoer. 
Så vi har været 3 trænere igennem hele sæsonen. 
 
Vi har lagt på et ca. antal på 12-13 bambinoer med en tilgang på ca. 4-5 stk. 
 
Der er blevet trænet og leget på driving rangen og der har også været spil på den lille bane. 
Vi fik op til sommerferien afholdt sommerafslutning med spil på Par3 banen og derefter lasagne i cafén. 
Der var der stor opbakning fra forældre/Onkler/Fætre osv. som også spillede med i Par3 
afslutningsmatchen.  
 
Der afholdes afslutning på Par3 banen på onsdag d. 7/10 sammen med junior afdelingen. 
Denne gang dropper vi spisning i caféen pga. det store antal/Corona. 
 
Jeg holder som træner for Bambino i denne sæson, da min dreng August rykker op som mini-junior i 
næste sæson. 
Så jeg syntes at nogen fra klubben skal rette sig henvendelse til Morten & Anneli (21255447) om de 
kunne tænke sig at fortsætte træningen i næste sæson. 
Jeg syntes jeg har gjort, hvad jeg kunne for at få dem med og luftet tanken om de kunne tænke sig at 
fortsætte. 
Som i kan se er Bambino jo fødekæden til juniorafdelingen. 
Det er ved 6-9 års alderen vi skal have fat i dem før de begynder på alt muligt andet   
 
Jeg har stået for Par3 turneringerne om mandagen for mini-junior de sidste par år og vi er ved at få 
mange mini-junior der har opnået stor banetilladelse. 
Jeg tager en dialog med Sander vedr. om hvad der skal ske næste sæson. 
Jeg synes det vil være godt at få mini-juniornerne ud og spille nogle DGU junior turneringer, så de også 
prøver at komme ud og spille andre baner for hele tiden at holde motivationen entakt.   
(Så der kommer nok en lille forespørgsel om der er en lille slat penge til sådanne & andre tiltag til næste 
år) 
(Måske kunne man have en storsponsor for hele junior afdelingen?) Mange virksomheder vil gerne 
profilere sig med unge og sport. 



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

Søndag den 25. oktober blev der afholdt afslutningsmatch, som desværre igen blev præget 
af pandemien. En planlagt afslutning med spisning i klubhuset måtte aflyses, mens selve 
matchen blev gennemført med gunstart. 
 
Matchplanen for 2021 forventes klar i løbet af november måned. Når den er færdig vil den 
blive lagt på klubbens hjemmeside. 

 
 Frivillig aktivitetsudvalg:                         Freddy Larsen                          (golfbane) 

Annette Elkjær-Nielsen            (Cafe) 
 
Frivillig arbejdsdag lørdag den 24. oktober. 
På dagen var der mødt omkring 40 frivillige, som tog fat på mange forskellige opgaver. 
Klublokaler blev rengjort, grene blev flishugget, stier blev kantskåret og meget mere. 
Klubben sørgede for opvartning på banen med kaffe og rundstykker og til slut blev der 
serveret grillpølse på terrassen. Tak til alle der gav en hånd med ! 

  
4. Andet 

Den 21. november holder personale og bestyrelse Brainstorming, så vi kan få lagt grunden 
til en endnu bedre golfsæson i 2021. 

 
5. Dato for næste bestyrelsesmøde 

Afholdes lørdag, den 21. november 2020 kl. 9-10 i klubhuset. 
Derefter Brainstorming kl. 10 – ? 

    


