
Referat af bestyrelsesmøde i KGC d. 30.juni 2022. 

Deltagere: Inger Sørensen, Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Plejdrup, Per Lauesen, Jens 

Spliid, Regina Braun, Martin Riemenschneider og Lene Schaal. 

Afbud: Flemming Johansen og Lars Nielsen. 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra Formand og kontor: Da klubben skal afholde DM for Midage 

d. 6.-7. aug. har DGU været på besøg for at godkende banen. Der var enkelte 

ting, der skulle rettes inden da. Bl.a. står mange af vores røde og hvide pæle i 

så tæt bevoksning, at det er svært at aflæse linjen mellem pælene. Der 

kommer senere en mail med opfordring til at melde sig som frivillig den 

weekend.  
Efter en dejlig jubilæumsuge med stor tak til alle de frivillige, må vi desværre 

konstatere, at det ender med et underskud på ca. 20.000 kr. Underskuddet 

skyldes især den manglende tilslutning til jubilæumsmatchen med 

efterfølgende fest om aftenen. 

Vi har haft en dialog med ejerne om en løsning på de udfordringer, der er med 

vinden i mellemgangen. Mellemgangen lukkes ikke, men der må godt 

etableres en løsning til at forhindre, at vinden suser igennem. Løsningen skal 

etableres på den side, der vender ud mod banen. 

2. Økonomi: Økonomien ser OK ud, vi er nogenlunde på budget. 

3. Sociale medier: For at synliggøre mere af alt det, der sker i klubben, har 

Jens Spliid påtaget sig arbejdet med at indsamle billeder og gode historier fra 

de enkelte klubber i klubben, klubmatcher og andre begivenheder. Det vil så 

blive delt på Facebook, klubbens hjemmeside o.a. 
4. Klubberne i klubben: Sidst i august inviteres formændene/kvinderne til 

en snak og forventningsafstemning med bestyrelsen om arbejdet i de enkelte 

klubber i klubben. 
5. Uge 29: I lighed med de seneste år tilbyder vi igen greenfeegæster at spille 

for 50 kr. på enten Pay&Play-banen eller vores 18hullers bane. Der er udsendt 

mail til alle medlemmer med opfordring til at melde sig som frivillig. Caféen 

serverer Dagens ret hele ugen. 



6. Udvalgene:  
Baneudvalg: Aflæsningsbåsene til sand, jord m.m. er nu færdige.  

                        Indspilsområdet vil først stå klar midt på foråret 2023. 

 

7. Dato for næste møde: Tirsdag d. 2. august kl. 17.15 


