
 
 
 
Nytårsbrev fra Kalø Golf Club                                                           Januar 2021  
  
 
Vi har overstået et golf-år 2020 på godt og ondt og byder hermed vores medlemmer velkommen til  
et forhåbentligt coronafrit år 2021, når engang vaccinerne begynder at sætte et positivt aftryk. 
 
På trods af de genvordigheder, som epidemien har medført for klubben, er der også sket rigtig 
meget positivt i klubben i løbet af året der gik. 
 
Ny proelev 
Vi starter året ud med en rigtig god nyhed. Som mange af jer sikkert har oplevet har Sanders 
kalender i løbet af 2020 været stort set booket op. Bestyrelsen og den daglige ledelse har derfor i 
efteråret været på udkig efter assistance til Sander. Vi søgte i samråd med Sander derfor en 
kommende trænerelev. Det er nu lykkedes, og vi kan med glæde meddele at 20-årige Jonas 
Ellegaard Petersen starter som PGA-elev i midten af marts. Jonas skal derfor tage den 3-årige PGA-
uddannelse i Kalø, under vejledning af Sander. Bestyrelsen og den daglige ledelse ser det som et 
kæmpe plus for klubben, da vi nu får mulighed for at øge kalenderkapaciteten på trænerfronten, og 
derved føre flere ideer og koncepter ud i livet. 
Jonas kommer til at undervise både juniorer, begyndere, ved firmaarrangementer og klubbens 
øvrige medlemmer.  Jonas vil ligeledes være at finde i klubbens sekretariat, hvor han også kommer 
til at bidrage i dagligdagen, med at servicere medlemmer og gæster.   
Vi glæder os meget til at møde Jonas, og vi håber naturligvis i vil tage godt imod ham, og gøre brug 
af ham.  
 
Jonas har skrevet et par ord om sig selv nedenfor.  
Mit navn er Jonas Ellegaard Petersen, jeg er 20 år gammel. På nuværende tidspunkt har jeg bopæl i 
Hobro, men jeg håber at kunne finde bolig en smule tættere på Kalø GC.  
Jeg startede min golfkarriere meget tidligt, allerede omkring 2002-2003 hvor min far havde mig 
med på slæb i Rold Skov Gk. Det har dog senere hen været i Volstrup GK hvor jeg for alvor har haft 
min “golf-opvækst”.  
Jeg har altid holdt af at undervise andre og blive klogere på nye aspekter af golfspillet, så det er 
klart derfor jeg har valgt at gå trænervejen.  
Når jeg ikke er i golfklubben, nyder jeg at bruge tiden med familie og venner, samt at se en god 
fodboldkamp på sofaen.  
Jeg glæder mig utroligt meget til at starte i Kalø, møde medlemmerne og finde mig til rette. Er 
sikker på det bliver helt kanon!  
 
Medlemsstatistik 
Der var i Kalø Golf Club pr. 1. januar 2020 i alt 653 medlemmer. Det er pr. 1. januar 2021 steget til  
733 medlemmer – alle kategorier bortset fra ”Bambino” - medregnet i de viste tal.   
Derudover er der 21 prøvemedlemmer, som opstarter egentligt prøvemedlemsskab fra den 1. april 
2021.  



 
  
Økonomi  
Klubbens kasserer Per Plejdrup har endnu ikke udarbejdet det endelige regnskab for perioden  
1. januar – 31. december 2020, men trods underskud på cafedriften kommer  klubben ud af 2020 
med et pænt nettooverskud, hvilket vil fremgå af det endelige regnskab. Dette skyldes bl.a. nogle 
ekstraordinære indtægter i 2020 fra auktion, Coronatilskud  og momsrefusion. 

   

 

Cafe 
Vores dygtige kok Andreas har sammen de øvrige ansatte haft en svær sæson med aflysninger af en 
række festarrangementer, men heldigvis har mange medlemmer og gæster besøgt cafeen i år 
hvilket har været rigtig godt, indtil alt måtte lukkes ned igen her i efteråret. På trods af nedlukning i 
start og slut af sæsonen har Andreas alligevel været i stand til at fastholde en vis omsætning i 
cafeen ved salg af Take-Away, som blev annonceret vha. Facebook. Her skal særligt fremhæves 
hans store Nytårsmenu, som blev totalt udsolgt med over 200 kuverter – godt gået. 
Trods initiativerne har der ikke kunnet undgås et underskud i cafeen, det skyldes de mange aflyste 
fest arrangementer som er en rigtig vigtig del af driften i cafeen, uden dem er det meget svært at få 
økonomi i cafedriften. 
 
Gavekort  
Rigtig mange har indtil nu sponsoreret KGC med et gavekort på kr. 200,-, og klubben har nu nået 
minimum 100 gaver af min. 200 kr. som er kravet for at opnå delvis refusion af moms for året 2020, 
idet der rent faktisk er indbetalt gavekort på i alt kr. 28.000,- til klubben. Rigtig mange tak til de 
mange, der udover det faste kontingent bidrager til klubbens økonomi. 
Som tidligere nævnt har vi i år har modtaget en refusion af momsen fra 2019 på kr. 61.000,-. 
 
Sponsorer 
Der skal lyde en stor tak til vores mange sponsorer der støtter vores klub samt til de nye, der er 
kommet til, vi glæder os til en ny sæson hvor vi forhåbentlig får mulighed for at lave flere 
arrangement for vores sponsorer i klubben. 
 
Fonde 
KGC har i 2020 modtaget økonomisk hjælp fra en del fonde: 
Fra Nordea-fonden har vi modtaget tilskud til ny boldmaskine. Denne er indkøbt og opstillet ved 
Driving Range.  I forbindelse med vores Soldater- og Diabetes projekter har modtaget tilskud fra DIF 
og DGI’s Foreningspulje og vi har modtaget tilskud fra DIF og DGI’s Sommerpulje. Beløbet er 
øremærket til Prøvemedlemsskab for Veteraner og Diabetikere. Vi har indtil nu uddelt 9 gratis 
Prøvemedlemsskaber, og vi har derfor stadig 20 gratis medlemskaber, vi kan uddele til kronikere i 
2021.  
Rieck-Andersens Familiefond har givet klubben 10 bags. Disse er indkøbt og udlånes til de mange 
nye ungdomsspillere i klubben. 
 
 
 



 
KGC har efter ansøgning modtaget et gavekort fra Jem og Fix. Beløbet er anvendt til indkøb af 
materialer, så frivillige kan renovere de oplysningsskilte, som er placeret på alle tee-steder. 
KGC har endvidere modtaget hjælp fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje.  DIF og DGI's corona-
hjælpepulje er etableret med midler fra Folketinget for at yde et ekstraordinært tilskud til lokale 
idrætsforeninger for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som 
følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af arrangementer i forbindelse med COVID-19. 
Kalø Golf Club vil hermed takke for de mange fondstilskud i 2020. 

 
Materiel 
Pumper var i 2020 blevet så slidte, at en akut udskiftning var nødvendig, og de er nu erstattet af 
nye. Desuden er maskinparken nu suppleret med ny traktor og nye græsklippere.  
Til gengæld blev der i 2020 renset godt ud i det gamle materiel, idet den gamle udslidte maskinpark 
blev sat på net-auktion. Det gav et overraskende stort plus på indtægtssiden, idet auktionen endte 
nemlig med en noget højere indtægt end umiddelbart forventet.   
God indsats fra greenkeeper-staben for at klargøre maskinerne! 

  
 

Indkøbstur 
Martin, Thomas og Sander var i efteråret på en tur til 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 større 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.  
 
Kronikere 
Den 11. juni blev der holdt Åbent hus for Veteraner – der kom 7 tidligere udsendte soldater med 
bl.a. PTSD sammen med Robert Mortensen fra DGUs Soldaterprojekt. Den 19. september var der så 
Åbent Hus for diabetikere. Der var i alt 17 deltagere. Efterfølgende har 10 Veteraner og Diabetikere 
taget imod tilbuddet om gratis Prøvemedlemsskab. 
Der planlægges nyt åbent hus for alle former for kronikere igen i forsommeren 2021, når vejret 
bliver bedre og risiko for smitte er dalet. Der vil til den tid blive behov for frivillige hjælpere til at 
hjælpe eventuelt interesserede kronikere i gang, så hvis du brænder for sagen og gerne vil ofre et 
par timer om ugen til at gå med på Par3-banen må du meget gerne kontakte Hans Jørgen på 
sekretaer@kaloegolf.dk 
 
Frivillige og personale 
Fra klubben skal lyde en kæmpetak til de mange frivillige, som er medvirkende til at klubben kan 
fungere hensigtsmæssigt og velsmurt med et minimum af fast personale. 
I cafeen er der rigtigt travlt når der er indtil flere arrangementer i gang på én gang, og uden hjælp 
fra Annettes store frivillige stab ville det ikke kunne lade sig gøre. 
På banen arbejder greenkeeperne nærmest i døgndrift i vækstperioden. Her har Freddy været en 
super iværksætter for alle de frivillige, som har ydet en stor indsats for at gøre området smukt og 
indbydende. Der er sket udbedring af stier, etablering af gangbro ved hul 8, rydning og fjernelse af 
udgåede træer og buske, buskrydning ved søerne og udtynding og flisning af de mest tætte krat. 
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              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. 
  
Salg af golfophold sammen med Fuglsøcentret 
KGC har indledt et samarbejde med Fuglsøcentret, hvor vi i forening tilbyder et golfophold 
omfattende 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, samt 
udvalgte datoer i efteråret 2021.  
Det har været en stor succes, idet der indtil nu er mere end 160 deltagere på golfskolerne. 
Det bliver derfor et travlt år for vores golftræner og hans nye elev Jonas. 
 
Den årlige ”Golfens dag” afholdes den 25. april 2021.  
 
Baneudvalget. 
Der er fra baneudvalget fremskredne planer for etablering af et nyt trænings-/ indspils-område Der 
er blevet prøvegravet, og det næste skridt bliver at fjerne træer mv. på arealet mellem stien og 
Par3-banen.  
Der bliver om få uger offentliggjort en 3 års baneplan på hjemmesiden, hvor medlemmerne kan se 
hvad der skal ske med banen og områderne. Det bliver i den forbindelse mulighed for at 
kommentere og komme med gode indspark til planen ved at sende en mail til baneudvalget på mail 
baneudvalg@kaloegolf.dk 
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