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Referat 

For- & Bestyrelsesmøde 14. oktober 2020 
Kl. 18:30-19:00 & 19.00-21:00 i KLG 

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

 
 
 
Formøde / gæst(er): 
 
Kl. 18:30 til 19:00  Handicapudvalget v/Bent Aaes Jakobsen giver en status vedr. 

    WHS og igangværende projekter og tiltag i udvalget. 
Vi skifter til WHS (World Handicap System) fra årsskiftet. Alle 
runder er tællende og alle scores skal fremover registreres, 
hvorefter golferens handicap fastsættes. Der vil ske en 
computerberegning (PCC)der tager alle dagens scores på samme 
bane i betragtning, da konditionerne fra dag til dag kan være 
forskellig (f.eks vind og vejr) DGU informerer om det nye system 
på deres hjemmeside. Handicapudvalget og Manager Morten 
Mortensen vil tilbyde medlemmerne nærmere information i 
december måned. 
 
 

 
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. 
Der bliver opsat en hjertestarter ved toilethuset hul 11 i 
oktober 2020. 
 

4. Budgetopfølgning & Medlemssituation 
Vi ligger på nuværende tidspunkt over det forventede resultat  
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Medlemsopgørelsen viser at vi fra januar har 980 medlemmer, 
hvilket er en stigning på 26 i forhold til januar 2020. 
 

5. Budget 2021 - budgetforudsætninger, kontingent og 
anlægsinvesteringer. 
AS gennemgik medlemsudviklingen og fremlagde nogle 
overordnede fokuspunkter som bestyrelsen skal forholde sig til 
når budget 2021 skal udarbejdes. 
 

6. KLG Workshop II m/Coachers torsdag d. 5. november 
2020. 
I den kommende uge bliver der udsendt informationer til 
medlemmerne om KLG medlems workshoppen. Der bliver 
naturligvis taget de nødvendige forholdsregler i.f.t. Covid 19. 
 

7. Status PGA-Proelev, herunder organisation, 
ansvarsmatrice & ”handymand”. 
Det er afgørende for vores næste sæson at der er ressourcer 
til stede for at afvikle de aktiviteter der er i klubben. HAS har 
kontakt til DGU for at finde løsninger på PGA-elev og 
orienterer sig i øvrigt om alternative løsninger. Johannes 
Hansen er ansat som Handymand fra oktober 2020 og 
refererer til manageren. Dette er som ekstra hjælp for at 
aflaste personalet. 
Ansvarsmatricen er opdateret og lagt på hjemmesiden. 
 

8. Medlemsdonation 2020. 
Der er 122 der har doneret og derfor kan vi næste år igen 
søge om momskompensation. Hvor vi jo i år har fået ca. 
120.000 fra 2019 donationerne. 
 

9. Beslutning vedr. opretholdelse af Senior Long Distance 
medlemskab i KLG, samt alliance med ”mein Golfclub”, 
Tyskland. 
Hvis der skal ændres i medlemstyperne, skal der en 
vedtægtsændring til. Bestyrelsen fastholder de nuværende 
medlemstyper. 
Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at indgå en 
aftale med ”Mein Golfclub” 
 

10. Forslag fra medlemmerne 
 
a. Et medlem spørger til de faste reservationer af tider til officielle KiK 

(specifikt tirsdag), da det kan være udfordrende at finde ledige tider 



    BESTYRELSEN 

 
som ikke medlem af KiK til fyraften, og samtidig spørges til tidligere 
frigivelse af ikke udnyttede tider for KiK, samt antallet af tilladte 
bookinger for medlemmer i Golfbox. 
I KLG er der reserverede tider på udvalgte tidspunkter 3 dage i ugen til 
officielle KiK i sæsonen, og tiderne bliver reguleret sådan, at tider som 
ikke er booket af KiK medlemmerne 48 timer før spil, bliver frigivet til 
klubbens medlemmer. Dette set-up sikrer flest mulige tider 
tilgængelige, også i de eftertragtede tidspunkter omkring fyraften på 
hverdage. Antallet på max. 6 tidsbestillinger i Golfbox for en 14-dages 
periode finder bestyrelsen passende. 
 

b. Et medlem spørger til oplysning og retningslinjer for færdsel på KLG 
Natursti/Sydbank Ruten, samt ansvar/forsikring ved eventuelle skader 
forårsaget af golfspillere på personer der færdes på stien. 
Siden åbningen af KLG Natursti/Sydbank Ruten har der været mange 
besøgende, og behovet for øgede oplysninger/informationer via mere 
og tydelig skiltning er bemærket, og det vil blive forbedret. Med hensyn 
til forsikring og ansvar, så er alle klubbens medlemmer dækket af en 
kollektiv forsikring via KLG & Dansk Golf Union. 

 
 

c. Et medlem spørger til om det kan være rigtigt, at restauranten er lukket 
om mandagen i oktober måned. 
Perioden oktober til marts er lavsæson, hvor der ifølge nuværende 
aftale mellem klubben og restauranten er lukket om mandagen, men 
bestyrelsen er opmærksom på at der sker ændringer i efterspørgslen. 
 

d. Et medlem henvender sig vedr. prissætningen på drikkevarer, 
og især øl og vand i restauranten. 
Ved prissammenligninger, der udarbejdes løbende for såvel 
mad- og drikkevarer, med omkringliggende golfklubber med 
restaurant har Hole-in-one samlet set et fornuftigt udbud og 
prisniveau. 

 
e. Et medlem skriver mht. ønske om kortere par-3 huller på banen. 

Forslaget er modtaget og videregivet til baneudvalget som input. Det 
kan oplyses, at der netop har været en banegennemgang med en 
konsulent fra DGU, der bl.a. påpegede muligheden for anvendelse af 
alternative teesteder som 49 eller 55, hvilket kunne give en anden, og 
måske mere positiv golfoplevelse for mange af vore medlemmer, samt 
en fair chance for at opnå en tilfredsstillende score. Samtidig hermed 
også spille kortere par-3 huller på banen. 

 
f. Et medlem foreslår såning af sommerblomster i udyrkede arealer på 

golfbanen, som ikke skal passes, og som giver et rigt insektliv og 
summen i områderne. 
Der er ikke umiddelbart planer for sådanne tiltag i klubben, men 
forslaget er noteret til idekataloget vedr. fremadrettet arbejde med 
mere biodiversitet i Esbjerg Kommune, hvor der arbejdes på oprettelse 
af en fælles organisation til fremmelse af omtalte i kommunen, og hvor 
KLG følger udviklingen via vores medlemskab i Bramming Lokalråd.  
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g. Et medlem hører til reparation af beskyttelsesnettet mod par-3 banen, 
hvor bolde kan gå igennem til fare for spillere på banen. Samme 
medlem forslår forlængelse af udslagsområdet, samt udvidelse af par-
3 banen fra 6 til 9 huller. 
Bestyrelsen er opmærksom på udfordringen med beskyttelsesnettet, 
der løbende er er blevet repareret, og senest er der nedsat en 
projektgruppe, der skal undersøge økonomien og mulighederne for 
udskiftning af det gamle med nyt og opdateret sikring i området. 
Omlægning og udvidelse af såvel par-3 bane som udslagsområde har 
længe været et ønske fra medlemmer og bestyrelse, men det har 
desværre ikke været muligt at finde, eller komme i dialog om køb af, 
den nødvendige og egnede jord til projekterne til dato. 

h. Et medlem henvender sig vedr. beskederne fra kontoret ifm. 
midlertidige forhold og arbejde på banen, og henvisning til 
lempelse iht. ”regel xx” (aktuelt 16.1), og hører til muligheden 
for supplerende/uddybende information. 
Forslaget er modtaget og videregivet til kontoret som input til 
den løbende optimering af vores kommunikation til 
medlemmerne. 

 

 
 
Orienteringspunkter: 

 
1. Orientering fra manager, herunder status på projekter. 

MM orienterede om daglig drift og aktiviteter. 
2. Orientering fra baneudvalgsformanden 

BL havde til mødet sendt status til bestyrelsen. 
3. Orientering fra restaurantudvalget 

CN og SUO aftaler møde med restauratørerne primo 
november. 

4. Eventuelt og næste møde 9. december 2020.  
MM og HAS tager til regionalmøder med DGU og golferen i 
centrum. 
 

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

5.  
 


