
Referat fra KGC bestyrelsesmøde mandag d. 4.august 2014 
 

Deltagere: Michael Møller Larsen (MML), H.C. Langfeldt Mikkelsen (HC), Jeppe Bladt (JB), Brian Drastrup 
(BD), Peder Carlo Babis (PB), Jan Lykke (JL) og golfmanager Martin Riemenschneider (MR) 

Dagsorden: 
1. Sidste referat - kommentarer / KGC TO DO liste (seneste udgave er vedhæftet) 
2. Forretningsorden for bestyrelsen - opstart 
3. Nyt fra "kontoret" 
4. Nyt fra udvalgene 
5. Økonomi 
6. Evt.  
7. Næste møde 

1. Sidste mødereferat – kommentarer 
Er godkendt og på hjemmesiden. 
 
Kommentarer til to-do liste: 
B4/B6 – Forskellige muligheder ifht. hulforløb blev kort omtalt. 
 
D8/D10 – efterår 2014  
 
Bestyrelsen afholder en hel dags workshop med brainstorm omkring Kalø Golf Klub i fremtiden. Emner 
kunne være vision, hvad kan vi gøre for eksisterende og nye medlemmer, nyt klubhus, nye traditioner, 
aktiviteter i forbindelse med nyt klubhus/sæsonstart 2015 osv. 
 
Der holdes en kort sammenkomst med alle medarbejdere og bestyrelsen i september. 

2. Nyt fra kontoret 
Vi holder åbent hus d. 23. & 24. august kl. 10-15. 

DGU markedsfører det nationalt i forbindelse med Europatour turneringen i Himmerland. 

Medlemstal: 



3. Nyt fra udvalg 
Junior udvalg: 
vi har pt. 4 juniorer tilmeldt Årgang DM, hvilket er første gang vi har så mange med. 

Der er kommet rigtig mange nye juniorer i 2014 – ca. dobbelt så mange som ved sæsonstart. 

Der er ca. 15 meget aktive juniorer, men vi vil gerne have gjort flere af juniormedlemmerne mere aktive. 

Sportsudvalg: 
Vi har afholdt ”Spil med Eliten” i juli, hvor der har været klubmedlemmer ude at dyste med eliten. 

Træning er netop startet op igen, og sidste weekend med holdkampe er denne weekend. Herre 2. holdet 
har stadig mulighed for at vinde puljen, og komme til oprykningsspil. 

Begynder- og rekruteringsudvalg: 
Vi har fået samlet et rigtig godt hold holdkaptajner, og prøvemedlemmerne roser forløbet. 

IT: 
Punktet organisation rykkes længere frem, så man nemmere kan finde info på kontor, personale og diverse 
udvalg. 

Sponsorudvalg: 
Der planlægges et sponsorarrangement ultimo august. 

Matchudvalget: 
 færre tilmeldte til årets matcher generelt,  så forsøg på at tiltrække flere deltagere til Loevschall Match den 
23 august, med gratis tilmelding.  Evaluering af matcher generelt i løbet af aug. måned. 

4. Økonomi 
Der bliver iværksat tiltag for at skaffe flere greenfee spillere resten af året, så mål indfries. 

5. medlemsmøde d. 20. august 
Michael og Jeppe laver præsentation. 

6. klubhusbyggeri 
Michael har snakket med Par4 Aps omkring klubhusbyggeriet, og planen holder stadigt så klubhuset står 
færdigt i 2014. 

7. evt. 
Generalforsamling planlægges til at finde sted 10. december 2014. 

På næste bestyrelsesmøde skal vi have et punkt med bestyrelses workshop dag. 

8. Næste møde 
Mandag d. 1. september kl. 19.30 
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