Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 26. november 2020
Deltagere:
Fraværende:

Inger Sørensen, Per Plejdrup, Per Lauesen, Lene Schaal, Hans Jørgen Ovesen,
Jens Spliid og Martin Riemenschneider
Jørgen Elkjær-Nielsen, 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. 26. november steget til
768 medlemmer – alle medlemskategorier undtagen bambino- medregnet. Derudover er der nu
54 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. 730 .
Udskiftning af El-master
Udskiftning af el-master ved hul 2 er overstået. KGC forventer at modtage en mindre godtgørelse
for de gener der har været i forbindelse med udskiftningen,
Trackmann er sat 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. Det er muligt at købe 10-turs kort med rabat i shoppen.
Kortet koster kr. 1.600,- , hvor efterfølgende runder så kan købes for kr. 160,- , altså en god rabat
ved køb af kortet. Kortet anvendes personligt – evt. til medfølgende gæster.
Online regionalmøde
Inger og Martin har deltaget i DGUs online regionalmøde. Der har generelt været en fremgang på
42% på spillede golfrunder i 2020. Der blev advaret mod brug af særligt angivne sprøjtemidler i
klubberne, idet brug af disse kan give store bøder. Vores greenkeeper har dog godt styr på dette.
2. Økonomi
Klubbens kasserer Per Plejdrup fremlagde regnskab for perioden 1. januar – 31. oktober 2020 med
budget sammenligning og for samme periode af 2019.
Kontingentindtægter på t.kr. 3.399 svarer til budget og er en forøgelse på t.kr. 123 i forhold til
2019.
Cafeens drift er fortsat ganske hårdt ramt af den delvise nedlukning på grund af corona
restriktionerne. Bruttoresultatet i cafeen ligger t.kr. 238 under budget og t.kr. 163 under 2019.
Til gengæld kan konstateres et samlet salg af greenfee på t.kr. 997, hvilket er t.kr. 162 over budget
og en fremgang på t.kr. 227 i forhold til 2019. Også sponsorindtægter viser en god fremgang.
De samlede løn- og driftsomkostninger er t.kr. 101 under budget, hvori indgår lønkompensation
som følge af corona nedlukningen.
Periodens resultat før renter og afskrivninger udgør t.kr. 921. Dette er t.kr. 40 bedre end budget og
t.kr. 275 over samme periode af 2019.
Gavekort
Rigtig mange har indtil nu sponsoreret KGC med et gavekort på kr. 200,-, og klubben har nu nået
100 gaver af min. 200 kr. som er kravet for at opnå delvis refusion af moms for året 2020. Som
tidligere nævnt har vi i år har modtaget en refusion af momsen fra 2019 på kr. 61.000,-. Tak til de
mange der har været med til at støtte.

3. Udvalgene
Generel kort info fra de respektive udvalg :
 Forretningsudvalg
Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Plejdrup, Inger
Sørensen og Martin Riemenschneider
 Sponsorudvalg:
Jørgen Elkjær-Nielsen, Sander Nielsen,
Sandra Holm og Martin Riemenschneider
 Reklameudvalg
Hans Jørgen Ovesen, Jens Spliid og Martin
Riemenschneider
Martin og Sander har nu aftalt et samarbejde med Fuglsøcentret. Det har medført et tilbud til
golfspillere om aftensmad, overnatning og morgenmad i Fuglsøcentret og golfundervisning- og spil
samt frokost i Kalø Golf Club fra onsdag til fredag på 6 udvalgte datoer i april-juni måned 2021.
 Fondsudvalg
Jens Spliid, Hans Jørgen Ovesen, Inger Sørensen og
Martin Riemenschneider
 Bane- klubhusudvalg:
Per Lauesen, Thomas, Allan Johnsen,
Ib Paikjær, Martin Riemenschneider og
Sander Nielsen
Baneudvalgets 3-årsplan med tilhørende oversigtsplaner forventes færdiggjort inden jul,
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.
Martin, Thomas og Sander har været en tur på Skjoldenæsholm, hvor de gjorde nogle gode indkøb
fra den nu lukkede golfklub. Der blev blandt andet indkøbt afspændingsmiddel til anvendelse på
greens, river, 19 skraldespande, rivenet til anvendelse på greens, køleskab samt en golfbuggy, der
efter en mindre renovering vil blive anvendt i forbindelse med servicering til golfmatcher. Der blev i
alt købt materialer for kr. 35.000,-, hvor værdien af de indkøbte materialer er noget højere.
Så et rigtigt godt initiativ fra ledergruppen.
Der er fra baneudvalget fremskredne planer for etablering af trænings-/indspilsanlæg vest for
bygningerne ved hul 7. Der er blevet prøvegravet, og det næste skridt bliver at fjerne træer mv. på
arealet mellem stien og Par3-banen.
Baneudvalget efterlyste klipning af sti syd for dameteested på hul 4 ud til Ryomvej, da denne sti
anvendes af mange skolebørn. Derved undgås, at skolebørnene går inde på selve golfbanen.
Endelig blev der efterlyst bedre belysning på parkeringspladsen.
 Cafe- og Event-udvalg
Inger Sørensen, Christina Hach Jakobsen,
Annette Elkjær-Nielsen og Martin
Riemenschneider
Andreas har haft godt gang i salg af Take-Away de senere uger, og der er allerede forudbestilt 70-80
Nytårsmenuer. Så cafeen gør deres bedste for at rette op på økonomien.
 Sports udvalg:
1. Eliten
Jens Spliid, Jesper Skau, Allan Skourup, Rasmus Løt og
Sander Nielsen
Som tidligere meddelt er der 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.
Det har desværre ikke været muligt at afholde spillermøde endnu pga coronarestriktioner.

2. Begynder

Christina Hach Jakobsen, Jørgen ElkjærNielsen, Lene Schaal, Jan Lykke og Sander Nielsen
3. Bambino/ Junior
Martin Skourup, Lene Schaal og Sander
Nielsen
4. Matchudvalg
Lars Nielsen, Peter Grünbaum og Jørgen
Elkjær-Nielsen
Den årlige ”Golfens dag” afholdes den 25. april 2021.
Matchplanen for 2021 forventes klar i løbet af december måned. Når den er færdig vil den blive
lagt på klubbens hjemmeside.
 Frivillig aktivitetsudvalg:
Freddy Larsen
(golfbane)
Annette Elkjær-Nielsen
(Cafe)
Indsamling af flasker.
I forbindelse med tømning af skraldespande bliver der også indsamlet tomme dåser og flasker. Det
bliver udført af frivillige, og derfor er det vedtaget, at indtægt fra flaskepant vil blive udbetalt som
pengepræmier ved lodtrækning til én eller flere af deltagerne ved næste års frivillig-match.
Man skal dog ikke sætte næsen op efter de store præmier. Det er meget få af de indsamlede
dåser/flasker, der er pant på, så indtil nu er der kun indbetalt kr. 400,- på præmiekontoen.
4. Andet
Den 21. november var der planlagt Brainstorming for bestyrelse og personale. Det blev udsat pga.
af Corona og afholdes i stedet i Januar 2021.
5. Dato for næste bestyrelsesmøde
Afholdes lørdag, den 23. januar 2021 kl. 9-10 i klubhuset.
Derefter Brainstorming kl. 10 – ?

