
    BESTYRELSEN 

 
Referat 

For- & Bestyrelsesmøde 10. juni 2020 
Kl. 18-30-19:00 & 19.00-21:00 i KLG 

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

 
 
Formøde / gæst(er): 
 
Kl. 18:30 til 19:00 1. Præsentation af forslag vedr. Kaj Lykke Golfbane v/Erling 
      Persson. 
  Erling Persson fremlagde forslag til hvordan KLG-golfbane kan  
  udvikles i fremtiden. Bl.a. i forhold til at banen i perioder er meget  

våd. Bestyrelsen takker for det spændende input og den strategi 
som Erling Persson også fremlagde, og tager det med i det 
fremadrettede arbejde med udvikling af banen. 

 
Dagsorden: 

 
 
Beslutningspunkter: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt 
 

3. Evt. opfølgningspunkter fra sidste møde, samt 
gennemgang og opdatering af aktivitetsplan. 
Bestyrelsens aktivitetsplanen blev gennemgået og opdateret. 
Der var ikke opfølgningspunkter fra sidste møde der skulle 
behandles. 
 

4. Godkendelse køb af ny tromle til greens. 
Den gamle tromle er gået i stykker, køb af ny tromle er 
godkendt. 
 

5. Budgetopfølgning, herunder drøftelse af anlægsstop, Ser-
vicepersonaledelen KLG, anvendelse af 
midler/donationer, samt fremlæggelse af 
anlægsregnskaber til godkendelse. 
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Budgetopfølgningen viser at det går godt nok selvom vi har 
været ramt af Covid 19 situationen. Vi har været nødt til at 
aflyse en del arrangementer og Greenfee indtægterne er gået 
ned. Til gengæld har vi sparet på løndelen ved at der endnu 
ikke er ansat trænerassistent samt ved at vi hurtigt satte flere 
udgifter og planlagte anlæg på stand by. 
Der er en del nye begyndere og vi afventer hvor mange der 
efterfølgende melder sig ind. Det er fortsat svært at få en 
trænerassistent, indsatsen med at finde en fortsætter. Der 
ydes en kæmpe indsats for at få tingende til at hænge 
sammen, dog er træner nødt til at prioritere i opgaverne. 
Bestyrelsen ønsker derfor at aktivere et serviceteam 
bestående af unge mennesker som kan være behjælpelig. 
 
På baggrund af økonomien, besluttede bestyrelsen følgende: 

• Byggetilladelse til opførsel af toilethus, søges og 
herefter tages der stilling til hvornår projektet 
igangsættes. 

• Der arbejdes videre på oplæg for renovering og 
udbygning af driving range 

• Etablering af boldvasker og drikkevand på driving range 
 
Endvidere ønsker bestyrelsen at der bliver udarbejdet en 
overordnet plan for banen.  
 
Indkøb af terrassemøbler er finansieret af donationsmidler fra 
medlemmerne samt sponsering fra Carlsberg. Hynder til 
møblerne er undervejs. 
 
 

6. KLG Rekruttering & PR 
Bestyrelsen har fortsat fokus på rekruttering af nye 
medlemmer og at bygge videre på den flotte tilgang vi har haft. 
Samt den store positive opbakning fra medlemmerne, deres 
indsats har stor betydning for rekrutteringen. 
Bestyrelsen noterer sig at vores Facebook konkurrence har 
været en stor succes og at det har givet en del PR. 
 

7. Godkendelse af Årskalender for bestyrelsen 
Udkastet er drøftet. Bestyrelsen godkender og arbejder videre 
med kalenderen, der lægges op på hjemmesiden når den er 
færdig.  
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8. KLG Temadag / Workshop II  

Bestyrelsen har besluttet at holde endnu en workshop i 
efteråret med deltagelse af alle interesserede medlemmer. 
Workshoppen bliver igen ledet af Hans Henrik Bladt fra 
Coachers. Målet er at medlemmerne bliver medinddraget i 
klubbens udvikling og får mulighed for at bidrage med ideer og 
forslag. Første workshop blev afholdt i 2018 i forbindelse med 
GF og mange af forslagene er allerede nu realiseret. 
 

9. Golfspilleren i Centrum 
Bestyrelsen vil benytte sig af Golferen i Centrum i højere grad 
og bruge det konstruktivt. Herunder at forholde os til de input 
som mange kommer med til dette. SJ og LK bliver ansvarlige 
for at samle op og orientere bestyrelsen. 
 

10. Input fra medlemmerne 
Et medlem ønsker at vide om visionsplanen og planer for 
udgifter/anlæg fortsat er gældende. 
Visionsplanen og planerne for udgifter/anlæg er fortsat 
gældende. Bestyrelsen vil dog udskyde anlæg/aktiviteter hvis 
økonomien ikke tillader det. 

    
Et andet medlem foreslår at der hænges billeder med navne 
op af bestyrelse, greenkeepere, udvalg og personaler, op i 
klubben. 
Bestyrelsen bakker op om ideen og sætter arbejdet i gang. 

 
Orienteringspunkter: 

 
1. Orientering fra manager, herunder status på projekter. 

MM orienterede om daglig drift. 
Bl.a. at vi arbejder på at få en hjertestarter sat op på 
toiletbygningen og flyttet den nuværende udenfor klubhuset. 
Baneservice er kommet godt i gang. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden 
BL orienterede om nyt vedrørende banen. 
Bl.a. arbejdes der på at få bedre information ud omkring 
banearbejde. 
 

3. Orientering fra restaurantudvalget 
CN og SUO refererede fra møde med restauratørerne, hvor vi 
har en positiv dialog. 
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4. Corona / Covid-19 – status 
Punktet blev drøftet under nyt fra manager. Der kommer info 
ud til medlemmerne, fra kontoret. 
 

5. Eventuelt og næste møde 
Næste møde er 26.8.20  

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


