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For- & Bestyrelsesmøde 21. januar 2021 
Kl. 18:30-19:00 & 19.00-21:30 Via Skype 

 
 
Formøde / gæst(er): 
 
Kl. 18:30 til 19:00 1. Juniorudvalget v/Martin Hejbøl gav en status vedr. i gang- 

værende projekter, program 2021, og tiltag i udvalget. KLG har 
en velfungerende juniorafdeling, med mange gode projekter, 
tiltag og turneringer. Udvalget har mange gode ideer til endnu 
flere arrangementer og aktiviteter og appellere til at flere melder 
sig som hjælper, 

   
 
 
 

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. 
Aktivitetsplanen blev opdateret 
 

4. Drøftelse af forslag + input til investeringer fra 
baneudvalg med deltagelse af Hans Erik Mogensen under 
dette punkt.  
Asfalt p-plads udskydes til 2024 
Der investeres i brug gravemaskine til 150.000 kr.  
Nødtørftig reparation af stolper på driving range til ca. 25.000 
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5. Årsregnskab 2020 & Budget 2021, herunder prioritering af 
anlægsinvesteringer. 
Dette er under udarbejdelse og er næsten klar. 
 

6. Generalforsamling – afvikling og er vi klar? 
Vi følger vedtægterne og indkalder til generalforsamling som 
planlagt 25. februar 2021. Hvis Covid 19 restriktionerne 
forlænges udsendes yderligere information til alle medlemmer.  

 
7. Forslag fra medlemmerne. 

Et medlem henvender sig med forslag og ideer omkring forbedringer på 
driving range. 
Forslaget er modtaget og videregivet som input til projektgruppen, der er i 
gang med undersøgelser for området. 

 
Et medlem henvender sig vedr. hund på golfbanen i kombination med et 
teoretisk / praktisk kursus & ”hundegolfkort”. 
Bestyrelsen har tidligere behandlet forslag omkring hunde på banen, 
hvilket er omtalt i KLG Ordensregler på og ved banen, og bestyrelsen 
fastholder som beskrevet under pkt. 5. Hunde må ikke medtages på 
banen. 

 
 

Orienteringspunkter: 
 

1. Orientering fra manager. 
MM orienterede om drift. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden, herunder status 
på projekter. 
BL havde ikke yderligere orientering ud over det der er 
udsendt og drøftet under øvrige punkter. 
 

3. Eventuelt og næste møde. 
Næste møde er 14. februar. 
 

________________________________________________________________________ 
 

For referatet Susanne Olesen 
 
 

 
 



    BESTYRELSEN 

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


