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Referat bestyrelsesmøde nr. 4 den 13. august 2018 
Kl. 19.00 – i KLG 

 
Deltagere: Torben Pedersen (TP), Hans Anton Sørensen (HAS), Allan Skydt(AS), Bjørn 
Lauritzen (BL) Susanne Olesen (SUO) Lars Kesby (LK) Morten Mortensen (MM) Steen 
Jensen (SJ) 

 
 
Afbud: Carsten Nielsen (CN) 
 
 

Dagsorden: 
 
 
 
 
Beslutningspunkter 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Drøftelse af kontrakt med restauratører 
CN og SUO forhandler ny kontrakt med restauratørerne ud fra 
bestyrelsens drøftelser. 

3. Input fra medlemmerne 
a) Et medlem foreslår at der monteres laserspejl 

på samtlige flagstænger på greens. 
Bestyrelsen undersøger mulighederne sammen med andre    
tiltag på banen. 

      
b) Et medlem foreslår at der købes flere borde og stole til 

terrassen. Samme medlem foreslår at der afskærmes på 
første tee, således at det ikke er muligt at trække en bag 
ind på teestedet, idet dette sker jævnligt. 
- Møblementet på terrassen er med i den løbende 
investeringsplan. 
- M.h.t. første tee benytter vi indtil videre den skiltning vi 
har og skiltningen blive løbende opdateret. 
 

c) Et medlem foreslår at vi i Kaj Lykke benytter den 
matematiske metode med hensyn til afgørelse i matcher, 
hvis spillere har lige antal points. 
- KLG benytter sig af metode ”laveste handicap” i 
forbindelse med klubturneringer, grundet afvikling med 
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gunstart. Øvrige matcher i KIK bestemmer KIK selv 
metoden. 

. 
d) Et medlem vil gerne høre om bestyrelsen har en mening 

med holdning til manglende tilmeldinger til matcher. Tillige 
måske ideer til hvordan vi holder gang i klubmatcher og 
dermed kulturen med det sociale ved alle spiller med alle.  
- Bestyrelsens holdning er at det naturligvis er beklageligt 
også når en turnering aflyses. Gennemsnitsdeltagelsen i 
turneringerne i KLG ligger dog generelt højt, men vi vil 
gerne bakke op om nye og andre tiltag som 
turneringsudvalget ønsker at afprøve. Bestyrelsen vil 
foreslå at der både er individuelle turneringer og 
holdturneringer hvor deltagerne blandes. 
 

e) Et medlem henvender sig med spørgsmål omkring 
restaurantens åbningstider m.v. 
- Dette indgår i en positiv dialog med restauratørerne i 
forbindelse med med udarbejdelse af ny kontrakt. 
 

 
 
Orienteringspunkter 
 

1. Budgetopfølgning 
AS gennemgik budgettet. 
Generelt er det positivt for 2018 og særligt skal nævnes at 
Greenfee indtægterne generelt ligger højere end budgetteret. 
Udgiften til vanding af banen kendes endnu ikke, men det 
forventes at vi kan finansiere det indenfor vores nuværende 
budget. 
Bestyrelsen har dog fokus på at antallet af seniorer er faldet 
med ca. 21% siden 2015 og en af vores udfordringer er at få 
en større medlemstilgang. Herudover skal der sættes ind i 
forhold til at få flere sponsorindtægter. 
Bestyrelsesmedlemmerne sender forslag og input til tiltag til 
MM som samler disse i et oplæg, til senere drøftelse i 
bestyrelsen.  
 

2. Etablering af ”multirum” og hygge-/klubfaciliteter 
Det nye multirum for medlemmer forventes indviet medio 
oktober 2018. 
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3. Orientering omkring banen 
BL orienterede om banen og at der udarbejdes en 
prioriteringsliste i forhold til de opgaver der skal laves i år. Der 
er planlagt ændringer af forløbet på hul 12, som sættes i gang 
i næste uge. 
Der skal investeres i ny semiroughklipper i 2019. 

 
4. Orientering fra manager 

MM orienterede om daglig drift. 
 
 

Eventuelt og næste møde 
Bestyrelsen drøftede markedsføring af banen. 

 Bestyrelsen deltager i DGU fyraftensmøde i Fredericia i oktober. 
Næste møde afholdes 3. november 8.30 -12.00 som temamøde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

For referatet: Susanne Olesen  
 
 
 

Torben Pedersen (Formand) Hans Anton Sørensen (Næstformand) 
 
 
 
Allan Skydt (Kasserer)  Bjørn Lauritzen (Baneudvalgsformand) 
 
 
 
Susanne Olesen (Sekretær) 

 


