
KGC: Referat af bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 16. dec. 2021 

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

Spliid, Regina Braun, Lene Schaal og Martin Riemenschneider. 

Afbud fra Per Plejdrup og Flemming Johansen. 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formand og kontoret: 
Vi opfordrer til at man fejer vaskepladsen efter brug, så de næste ikke skal stå 

i mudder og rengøre deres udstyr, der kommer senere en vaskekumme. Der 

står en kost ved pladsen. 

DGU er i færd med at undersøge mulighed for en god fælles pris på 

ladestandere til el-biler på klubbernes p-pladser. 

Mange går tur/lufter hund på golfbanen. For at undgå farlige situationer, 

opsættes vejledende skilte til foråret.  

2. Økonomi: 
Klubbens drift er stadig i god gænge, således at resultatet før afskrivninger er 

godt 300 t. kr. bedre end budget. Heri indgår følgende væsentlige 

merindtægter i afrundede beløb:  

Medlemsindtægter t.kr. 200 

Greenfee t.kr. 300 

Træningstimer t.kr. 100 

Gavebidrag og tilskud fra momsrefusionspuljen t.kr.135 

 

Omkostninger til lønninger, bane- samt ejendomsudgifter er forøget. 

Caféens salg og bruttoavance svarer næsten til det budgetterede for de nu 

forløbne 11 måneder af 2021. 

 

3. Udvalgene: 
Matchudvalg: I løbet af januar offentliggøres matchplanen for 2022 på 

hjemmesiden. 



Juniorudvalg: Er ved at udarbejde et årshjul for 2022, hvor træning, matcher, 

datoer for social hygge samt sommercamp vil fremgå. 

Baneudvalg: Der opstilles 3 lysmaster på p-pladsen. 

Sportsudvalg: 1. holdet  spiller i 3. division, 2. holdet er rykket op fra 

kvalifikationsrækken til 5. division, og vi har i den kommende sæson to hold i 

kvalifikationsrækken. 

Rekuteringsudvalget: udvalget opgave er primært at skaffe nye medlemmer, 

samt at følge op på de medlemmer der er færdig med prøveforløbet, med 

henblik på at sikre en god overgang til “Alm. Medlemskab “. Hvis det har din 

interesse så kontakt Jørgen Elkjær-Nielsen. 

 

 

4. Andet: 
Generalforsamlingen bliver den 17. marts, indkaldelse kommer senere 

I øvrigt modtager bestyrelsen altid gode idéer og forslag. 

  

5. Dato for næste bestyrelsesmøde: 
Torsdag d. 27. jan. Kl. 17. 

 

Vh. Lene Schaal 


