BESTYRELSEN
Referat Bestyrelsens temamøde 7. december 2019
Deltagere: Torben Pedersen (TP), Hans Anton Sørensen (HAS), Allan Skydt (AS), Bjørn Lauritzen (BL)
Susanne Olesen (SUO) Lars Kesby (LK) Morten Mortensen (MM) Carsten Nielsen (CN)
Afbud: Steen Jensen (SJ)

Bestyrelsen mødtes med chefgreenkeepere Hans Erik Mortensen i maskinhallen. Vi fik en
up date på maskinparken. Efterfølgende tog vi ud på banen og så på enkelte huller hvor
HEM og BL informerede om de seneste og kommende projekter.
MM gav en kort opsamling på 2019, hvor vi har haft et rigtig godt år med mange forskellige
arrangementer, turneringer og aktiviteter.
Budgetopfølgning 2019
Vi forventer at komme ud med et overskud bedre end forventet.
Budget 2020
Bestyrelsen besluttede at kontingentsatserne forbliver uændrede i den kommende sæson.
BL fremlagde investeringsplan for maskinpark og bane, hvilket medtages i behandlingen af
budget 2020 på bestyrelsesmødet den 20.1.20.
Sekretariat og service
Vi gennemgik forslag til ombygning af området med kontor m.m.
I forhold til service besluttede bestyrelsen at lave et forsøg med ændringer i bemandingen
i det kommende år. Vi ønsker at der i perioden 1.4.20 til 31.8.20 vil være bedre og mere
åben i sekretariatet.
Restaurant og klublokaler
CN, SUO og BL udarbejder et oplæg som udgangspunkt for drøftelse af vision for
restaurant og klublokaler.
Toiletbygning på banen
LK fremlagde budget og muligheder for opførelse af endnu en toiletbygning på banen.
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med projektet med LK som tovholder.
Byggeprojekt fase 1
MM orienterede om at projektet går i gang 6. januar 2020.
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Rekruttering nye golfere 2020
HA fremlagde input fra DGU, kampagner m.m. i forhold til at skaffe nye medlemmer. Vi
følger mange af DGU`s anbefalinger og tilpasser til KLG. Vi er generelt meget
opmærksomme på og proaktive i forhold til medlemsudviklingen.
Alternative arrangementer og supplerende indtægtskilder.
Vi er aktive med at søge forskellige puljer og fonde til tiltag og aktiviteter nu og i fremtiden.
Der arbejdes med at lave arrangementer som f.eks. hjemløsegolf.
Trænerfunktionen.
Der arbejdes stadig med en trænerløsning, som pt. er uafklaret.
Ansvarsmatrix
Bestyrelsen vil gennemgå og revidere ansvarsmatrix på første møde efter
generalforsamlingen.
FN`s verdensmål, bæredygtighed/ og aktiv CSR
Vi vil arbejde med synliggørelse af hvad vi gør for at arbejde målrettet med verdensmålene
og synliggøre vores samfundsmæssige ansvar i.f.t. miljø, sociale forhold og økonomi. Vi
ansøger om at kunne bruge det officielle logo og på næste møde vil vi beslutte hvilke af
verdensmålene vil arbejde videre med i en periode.
Baneservice
Vi søger medlemmer til baneservice, som koordineres af MM og SJ. Mail om dette sendes
ud i marts måned. Der er udarbejdet en vejledning til udførelse af baneservice.
KLG indoor
MM orienterede om at der arbejdes med vejledning til simulatoren, at der kommer lærred
op i stedet for net. Måtterne har flyttet sig lidt, så de er nu skåret ned i gulvet.
Vi har en lille udfordring med at ikke alle rydder op efter sig, så det vil bestyrelsen hermed
opfordre til.
Evt.
Vi drøftede hvordan vi kan reklamere med at vi arbejder med verdensmålene.
Der er købt 32 nye bag skabe som bliver sat op.
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