KGC: Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag d. 6. april 2022.
Deltagere: Inger Sørensen, Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Plejdrup, Per Lauesen, Regina
Braun, Flemming Johansen, Lene Schaal og Martin Riemenschneider.
Afbud fra Lars Nielsen

1. Konstituering:
Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Inger Sørensen, næstformand
Jørgen Elkjær-Nielsen, kasserer Per Plejdrup og sekretær Lene Schaal.

2. Nyt fra formand og kontoret:
Tak til alle, der deltog i arbejdsdagen d. 3. april. Det var især dejligt at se så
mange nye ansigter!
Der er ansat en greenkeeper mere, han hedder Lars tag godt imod ham
Caféen får i øjeblikket rigtig mange bookinger i kalenderen .
På driving range kommer der til at køre to robotter, en der samler bolde og en
der klipper græsset.
På Par3-banen bliver hul 6 og 7 lavet til par4-huller åbner i løbet af sæsonen.
Bestyrelsen er opmærksom på, at hegnet langs hul 6´s teested er klippet lidt
for langt ned i forhold til den aftale der var lavet med naboerne, Martin og
Thomas snakker med dem igen.
Klubbens medlemstal er i positiv fremgang, p.t. er vi 813.
Vi minder igen om jubilæumsugen i uge 23. Især lørdag d. 11. juni, hvor der
både er match om dagen og et brag af en fest om aftenen med både musik og
underholdning. Program følger.

3. Økonomi:
Resultatet før afskrivninger andrager t.kr. 1.042 mod budget t.kr.1.125.

Medlemskontingenter og salg af greenfee er forøget, mens øvrige indtægter
ikke har nået det budgetterede niveau.
Samlet set er driftsomkostninger inkl. lønninger tæt på budget.

På baggrund af medlemstilgang og et betydeligt antal arrangementer i cafeen
vurderes det fortsat, at budgettet for 2022 kan realiseres.

4. Udvalgene:
Reklameudvalg: Der er indgået aftale med ”Golfbladet” ang.
annoncering af f.eks. jubilæumsuge, billiguge o.a.

Sponsorudvalg: Det ser positivt ud ang. aftaler med sponsorer.
Begynderudvalg: Der afholdes Golfens Dag søndag d. 24. april. Tag
naboen, vennerne eller familien med for at prøve vores dejlige sport.
Der er fuld gang i træningen for begyndere fra sidste år.

Baneudvalg: Anlæggelsen og indretningen af det nye indspilsområde er
planlagt og bliver udført i løbet af foråret.

Eliteudvalg: Elitespillerne har været på træningslejr i Blokhus og spillet tre
runder. Det var en god start på sæsonen.

5. Dato for næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 17. maj 2022 kl. 17.15

