
KGC: Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. maj 2021. 

 

Deltagere: Inger Sørensen, Lars Nielsen, Per Lauesen, Jørgen Elkjær-Nielsen, Lene Schaal, Jens Spliid og 

Martin Riemenschneider. 

Fraværende: Christina Hach Jakobsen 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formand og kontoret  

Ang. tidsinterval på starttiderne: Vi fortsætter forsøget med 10-min.s interval frem til udgangen af 

maj måned, hvorefter der tages stilling til, om vi vender tilbage til de 8 min. Martin og Jan fylder op 

i de enkelte bolde, så der så vidt muligt går 4-bolde i de travleste timer. Prisdifferentieringen har 

hjulpet på spredningen. 

Samarbejdet med Fuglsøcenteret om golfforløb er en stor succes. 

Der sælges mange XL-kort. 

Vaskeplads etableres snarest for enden af bagrummet. 

Overdækningen af terrassen forventes færdig til juni. 

Indspilsområdet til venstre for stien på vej til hul 2 forventes at være klar til brug til næste sommer. 

 

2. Økonomi 

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 viser, at resultatet for de første 4 måneder af indeværende 

år er t.kr. 123 bedre end budget og t.kr. 156 bedre end samme periode i 2020. 

De samlede indtægter  svarer til budget, selvom cafedriften af kendte årsager fortsat ligger noget 

under det forventede ved budgetlægningen. 

Reducerede omkostninger og lønkompensation er baggrunden for fremgangen i nettoresultatet. 

Klubbens likviditet er også tilfredsstillende. 

 

3. Udvalgene 

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

Sponsorudvalget har udarbejdet en plan for de aktiviteter, klubben vil tilbyde sponsorerne inden 

længe. Første punkt er sponsormatchen d. 11.juni 

Reklameudvalg: (Jens Spliid, Martin Riemenschneider) 

Planlægger at lave fremstød for par3-banen på uddannelsesinstitutioner i Århus omkring 1. juni. 

Fondsudvalg: Udvalget mødes inden længe med henblik på at afklare, hvilke fonde vi har tænkt os 

at søge. Hvis du har en god idé, som du tror, klubben skal søge, så skriv til Jens Spliid 

(jensj.spliid@gmail.com) 

Sportsudvalg: 

1. Eliten: (Jens Spliid, Jesper Skau, Allan Skourup, Rasmus Løt, Sander Nielsen) 

Der er 3 hold, som klarer sig godt. 

2. Begyndere: (Christina Hach Jakobsen, Jørgen Elkjær-Nielsen, Lene Schaal, Jan Lykke, Sander 

Nielsen ) 

På Golfens Dag kom der ca. 120 gæster, som udtrykte stor glæde over dagen. En god del har 

tilmeldt sig som prøvemedlemmer. D. 13. juni afholder vi Åbent Hus. 



3. Bambino/Junior: (Anneli Skjelmose Bolund, Morten Skjelmose Bolund, Lene Schaal, Sander 

Nielsen) 

Der er ca. 15 Bambinoer, der træner/leger golf hver torsdag.  

Matchudvalg: (Lars Nielsen, Peter Grünbaum, Jørgen Elkjær-Nielsen) 

Der er lavet en ny matchplan, som er lagt på nettet. En af de store ændringer er, at 

Invitationsmatchen er flyttet til d. 26. september. 

  

4. Andet 

Dorthe og Claus Svenningsen har sponsoreret maling samt sørget for at der kom lidt mere 

design med billeder og hylder på toiletterne i klubben, resultatet er virkelig blevet flot og meget 

mere indbydende. 

 

5. Dato for næste bestyrelsesmøde: 

Onsdag d. 9. juni kl. 17.30 

 

Vh. Lene Schaal 

 

 

 

 

 


