
KGC: Referat af bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 31. januar. 2022 

Deltagere: Inger Sørensen, Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Lausen, Per Plejdrup og Martin 

Riemenschneider. 

Afbud fra Flemming Johannsen, Lene Schaal, Jens Spliid, Regina Braun, Lars Nielsen 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formand og kontoret: 
Der er generalforsamling d. 17/3 – indkaldelsen vil blive sendt ud jævnfør 

vedtægterne.  

 

Vi har fået en henvendelse om sammen med andre klubber på Djursland at 

lave en fælles annonce i den Turist Guide der bliver lavet for området. Hvis de 

andre klubber siger ja – så deltager vi også. 

 

Medlemmerne i udvalgene er blevet opdateret og der vil blive ophængt en 

liste så alle ved hvem der er med i de enkelte udvalg.  

 

Golfens dag er d. 24/4 – der er behov for hjælpere på dagen – se under 

begynderudvalget. 

 

Prisen i uge 29 vil være kr. 50.  

 

I år har klubben eksisteret i 30 år – der er nedsat en gruppe som står for 

planlægning af de arrangementer, der skal ske i den uge, der er valgt til 

fejringen. Ugen 6-12 juni er valgt til den uge hvor det hele skal foregå. 

 

Åbningsmatchen er d. 10/4 – der planlægges med arbejdsdag i weekenden 

før. 

 

Arbejdet med at færdiggøre vaskepladsen starter 1. februar. 

 

Casper starter i Greenkeeperstaben starter igen 1. februar. 



 

Vi søger en kok / kokkeelev – der er kommet flere ansøgninger. Samtalerne 

starter inden længe. 

 

XL-golf – vi har i år fået ekstra penge, som følge af de mange XL-golfere der 

har spillet i Kalø. 

 

Vi har igen lavet en aftale med Fuglsøcenteret omkring golfskoler. Interessen 

er allerede så stor så det har været nødvendigt at finde ekstra datoer. 

Desuden tilbyder Fuglsøcenteret overnatning med spil på Kalø, Ebeltoft og 

Lübker. Dem forventer centeret at sælge en del af.  

 

Thomas har være på greenkeeper kursus. Et af emner er hvad man må bruge 

af gift mm. Muligheder for at bruge gift mod f.eks kløver bliver færre og 

færre. Greenkeeperne er opmærksom på at kløverne er en udfordring – så de 

er i gang med at overveje andre tiltag. 

 

2. Økonomi: 
Regnskabet for 2021 er ved at være færdig – dog udestår der lidt 

småjusteringer inden det er helt færdigt. Det ser rigtig fornuftigt ud. 

 

Budgettet for 2022 er også tæt på at være færdigt. 

3. Udvalgene: 
Matchudvalg:  

 

Matchplanen for 2022 ligger på nettet. Som skrevet tidligere er 

åbningsmatchen d. 10. april 

 

Baneudvalg:  

 

På hjemmesiden ligger der en 3 års plan for hele banen. 

 

På nuværende tidspunkt en række aktiviteter i gang på banen. 

- Vi har lejet en stubbefræser – der er en del stubbe der skal fræse – dette 

vil ske inden for kort tid. 



- Mellem hul 15 og 16  er træerne fældet i det røde område. Tanken er at 

grave ud så der blive en rigtig sø. 

- På par 3 banen er der også fældet en del bag hul 6 og hul 7. Dette for at 

lave de 2 huller om til par 4 huller. 

           

 Begynderudvalg: 

Golfens dag er som tidligere skrevet. 24/4. Der er brug for hjælpere til selve 

dagen. Derudover er der brug for hjælpere som holdkaptajner i løbet af 

sæsonen. 

 

Har du lyst til at hjælpe til så kontakt Jan Lykke på jan@kruselykke.dk eller 

snak med ham når du ser har i proshoppen 

           Der er en del begyndere fra 2021 som ikke er færdig med gennemløbet.  

4. Andet: 
På nuværende tidspunkt er der 789 medlemmer excl. bambinoer 

 

5. Dato for næste bestyrelsesmøde: 
Torsdag d. 24. februar. Kl. 17. 

mailto:jan@kruselykke.dk

