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Referat Bestyrelsesmøde 22. maj 2019 
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) Carsten Nielsen (CN)Steen Jensen (SJ) Morten Mortensen (MM)  
 

 

 
 

Dagsorden: 
 
Beslutningspunkter 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt 
 

3. Evt. opfølgningspunkter fra sidste møde 
Der var ingen opfølgningspunkter 
 

4. Budgetopfølgning 2019 
AS fremlagde budgetopfølgningen som viser at regnskabet ser 
meget fint ud. AS udarbejder et projektoplæg til beslutning 
vedr. ankomstpladsen som tages med på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
De 35.000 som KLG medlemmer har doneret klubben bliver 
øremærket til nye terrassemøbler, som indkøbes når der er 
tilvejebragt yderligere medfinansiering. 
 

5. Forslag fra medlemmerne 
Et medlem ønsker at bestyrelsen drøfter et toilet ved driving 
range. 
Bestyrelsen ønsker ikke at placere et ekstra toilet ved driving 
range, men vil derimod udarbejde en projektplan for et ekstra 
toilet op ude på banen.  
 
Et andet medlem ønsker at få skiftet 18 greens flag ud med et 
rødt, for bedre at kunne se den. 
Bestyrelsen finder ikke at dette er et generelt problem. 
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Orienteringspunkter 
 

1. Orientering fra baneudvalgsformanden 
BL orienterede om status på banen og ny ansættelser i 
greenkeeperstaben. 
Herudover er der købt en ny semiroughklipper og den gamle 
er solgt til anden golfklub. Skilte på banen ønskes udskiftet, vi 
afventer en pris. 
Det bliver formentligt nødvendigt at udskifte hele vores el 
styring til vandingsanlægget. 
 

2. Orientering fra manager 
MM orienterede om daglig drift 
 

 
Eventuelt og næste møde 
HAS orienterede fra DGU repræsentantskabsmøde i marts. 
Bestyrelsen drøftede ”bar lokalet” og CN tager en snak med 
restauratørerne. 
Næste møde er den 20. august kl. 19.00 
Bestyrelsen inviterer begyndere til grillaften onsdag den 26. 6.19 
 
 
 

 
 

For referatet: Susanne Olesen  
 
 
 

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


