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Bestyrelsesmøde 13. februar 2019 
Kl. 18.30 – i KLG 

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

 

 
Dagsorden: 

 
 
Beslutningspunkter 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Evt. opfølgningspunkter fra sidste møde 
Intet. 
 

3. Budgetopfølgning 
Der er 61 medlemmer der er bagud med kontingentbetalingen, 
hvilket svarer til 89.775 kr. Vi følger udviklingen og overvejer 
efterfølgende om dette giver anledning til ændring. 
Semiroughklipper er indkøbt og der er endvidere bestilt nye 
vinduer til ”lobby” og ”lille stue”. 
 

4. Forslag fra medlemmerne 
Et medlem foreslår at banen lukkes når der er frostvejr, samt 
at der kommer træflis på stien mellem hul 13 og 14. 
Baneudvalgsformanden har taget inputtet til sig. 
Samme medlem spørger til turneringsplanen 2019 
Turneringsplanen kommer på hjemmesiden senest i uge 8. 
 

5. Klargøring til generalforsamling 
Formandens beretning, regnskab og budget 2019 er klar til 
generalforsamling den 27.2.19. 
 

6. Visionsplan 
Visionsplanen bliver revideret. Der er udarbejdet forskellige 
input som MM samler til et oplæg og TP laver et forord.  
Bestyrelsen får tilsendt oplægget til godkendelse og det 
forventes at det kan fremlægges på generalforsamlingen. 
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Orienteringspunkter 
   
 

1. På foranledning af Lars K. redegør HAS, som formand for 
sponsorudvalget, for sponsorarbejdet – herunder salg af 
skilte på banen 
Der er udarbejdet oversigt/status som MM sender ud til 
bestyrelsen. 
 

2. Orientering fra manager 
MM orienterede om daglig drift. 

 
Eventuelt og næste møde 
a. Vi gennemgik oplæg til renovering og forskønnelse af 

hovedindgangen. 
b. SJ pointerede at det er en fælles opgave, for alle KLG 

medlemmer at få nye medlemmer til klubben. 
c. Der var 170 personer der valgte at give donation til klubben i 

2018. Der bliver lavet en match ”KLG invitational” den 11. 
august 2019 for disse medlemmer og donationerne bruges til 
nye terrasse møbler. 

d. Simulator til indoor faciliteterne ankommer i uge 8. 
e. Næste møde er torsdag den 21 marts kl. 19. 
f. Der foretages banegennemgang i uge 8. 

 
 

 
For referatet: Susanne Olesen  
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Allan Skydt (Kasserer)  Bjørn Lauritzen (Baneudvalgsformand) 
 
 
Susanne Olesen (Sekretær) 
 


