
KGC: Referat af bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 25. nov. 

Deltagere: Inger Sørensen, Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Lausen, Lars Nielsen, Jens 

Spliid, Lene Schaal og Martin Riemenschneider. 

Desuden suppleanter: Regina Braun og Flemming Johansen 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formand og kontoret:  
Den 5. nov. var der arbejdsdag. Igen mødte mange op for at hjælpe. Tak til 

alle, der deltog. 

Den 8. nov. blev der afholdt reception for klubbens ældste spiller, Jørgen 

Krabbe, som blev 90 år. 

Klubben har modtaget flere end de 100 gavebreve, som gør at klubben igen 

kan søge momskompensation. En stor tak til alle bidragsyderne. Til 

orientering har vi nu fået at vide, hvad vi får fra puljen for 2020 – nemlig: 

114.484 kr. 

 

Der har været en del henvendelser vedrørende vaskeplads. Der hvor 

trykluftspulerne er, kommer der en vaskekumme, så man kan vaske sit udstyr. 

Jubilæumsugen i anledning af klubbens 30 års jubilæum næste år bliver i uge 

23.  

2. Økonomi: 
Det går fortsat godt med økonomien. Vi er stadig foran det budget, der blev 

godkendt på generalforsamlingen. 

3. Udvalgene: 
Matchudvalg: Matchudvalget er i gang med planlægningen af næste års 

turneringer. Der er lidt mere at tage hensyn til, da kubben skal lægge anlæg til 

en af DGUs turneringer. Denne afholdes over en weekend. 

Juniorudvalg: Regina Braun har deltaget i et landsseminar og fået mange gode 

input til juniorarbejdet. 

Baneudvalg: Treårsplanen for arbejdet bliver opdateret. Planen er at finde på 

hjemmesiden under baneudvalg. 



https://kaloegolf.dk/wp-content/uploads/2021/03/3-aars-baneplan.pdf 
4. Andet: 

Som det ser ud nu, så vil medlemstallet pr. 1. jan. 2022 være 779 – her er 

indregnet de, der har meldt sig ud. Tallet er eksclusiv 20 bambinoer. 

Sammenlignet med 1. jan. 2021 er det en nettostigning på 46. Der er stadig 

110 prøvemedlemmer, som dog ikke når at blive uddannet her i 2021. 

Caféen steger juleænder, der leveres med sovs, som take away. Vær i øvrigt 

opmærksom på caféens nytårsmeny! 
5. Dato for næste bestyrelsesmøde: 

Torsdag d. 16. dec. Kl. 17. 

https://kaloegolf.dk/wp-content/uploads/2021/03/3-aars-baneplan.pdf

