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Referat For- & Bestyrelsesmøde 6. maj 2021 
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) 

 
 
Formøde / gæst(er): Hole In Ones restauratører. 
 
Kl. 18:30 til 19:00 1. Besigtigelse + indledende drøftelser vedr. restaurant- &     

lokaler, samt ønsker/mål for klublivet & fysiske rammer nu og 
fremover. 

Bestyrelsen havde inviteret restauratørerne til formøde for at 
høre deres tanker og ideer om den kommende sæson, 
hvorefter bestyrelsen senere kan drøfte punktet. 
Restauratørerne fortalte at de er enige om at satse mere på 
KLG medlemmerne, lidt længere åbningstider, samt byens 
borgere. Bl.a. vil de gerne medvirke til at skabe endnu mere 
klubånd i KLG f.eks. samarbejde om klubfester. De har tanker 
om nye initiativer f.eks. fredagsbuffeter, picnickurve til at tage 
med hjem efter golf. Der var ønske om nyt og mere opdateret 
højttalersystem til klubhuset, og der findes en fælles løsning. 
Bestyrelsen er glade for denne udmelding og opfordrer til at 
medlemmerne bakker op om restauranten. Vi vil desuden drøfte 
hvordan klublivet i KLG kan styrkes.  

 
Dagsorden: 

 
 
Beslutningspunkter: 
 
Kl. 19:00 til 21:00 

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. 
Drøftet og opdateret. 
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4. Buget 2021 & Budgetopfølgning pr. 30. april ’21, samt 

status på medlemssituationen. 
Vi har 1061 medlemmer og heraf 89 nye prøvemedlemmer. 
Budgetforslag er korrigeret i forhold til de golfsæt, der skal 
indkøbes når igen muligt (aktuelt store forsyningsudfordringer). 
Vi er kommet godt fra start bl.a. med greenfee og vores 
tilmeldinger A11 er også godt, så det ser indtil videre positivt 
ud på alle fronter. 
 

5. Hjerteforenings Landsindsamling / Hjertestarter 30. maj 
’21. 
LK fortæller at der igen er sendt ud til medlemmerne om at 
oprette en rute. Når vi har 15 ruter, har vi indsamlet til en gratis 
hjertestarter til klubben. Der er desuden hængt et nyt opslag 
op i klubben. 
 

6. Status vedr. potentiel toilethus 2 på 18-hullers bane. 
Vi har undersøgt flere muligheder, hvoraf der er flere 
udfordringer med strøm. Bestyrelsen valgte et projekt der ikke 
kræver strøm og indkøber toiletfaciliteterne hurtigst muligt. 
 

7. Generalforsamling 2021– juni måned? 
Bestyrelsen forventer at afholde generalforsamling ultimo juni.  
Varsling sker iht. vedtægterne. 
 
 

8. Forslag fra medlemmerne. 
 

Et medlem henvender sig vedr. spil og flow på banen i 
weekenderne, hvor der er mange et- & to-bolde specielt 
om formiddagen, og foreslår at administrationen flytter 
boldene sammen. 
Dette arbejde udføres allerede fra kontorets side, og har været 
tilfældet over flere sæsoner. Vi ser desværre aflysninger kort 
efter ændringer til 3- & 4-bolde, samt (gen)oprettelse af nye 
tider til et- & to bolde kort tid efter. Der arbejdes på at optimere 
dette, men hermed også en opfordring til at melde sig på som 
3- & 4-bolde generelt til bedre plads og flow på banen (også 
omtalt i medlemsinformation af 4. maj 2021). 
  
Et medlem henvender sig vedr. klarere regler og synligere 
skiltning, for såvel golfspillere som gæster, på banen til 
forebyggelse af farlige situationer ifm. benyttelse af 
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naturstien, og specielt det nye stykke ved hul 10, hvor 
man krydser banen.  KLG Natursti/Sydbank Ruten har siden 
åbningen i 2020 været en stor succes, og det har betydet 
mange nye gæster på banen, som ikke nødvendigvis kender 
til golf. Vi evaluerer og opdaterer løbende behovet for 
mere/skærpet information og skiltning, også ifm. etape 2 af 
naturstien. Observationen er modtaget og vil indgå i det 
løbende arbejde med forbedringer. 
  
Et medlem henvender sig vedr. redekasserne vi har rundt 
omkring på banen, og foreslår en renovering og 
supplering af disse, eller alternativt fjernelse af 
tilbageværende. 
Bestyrelsen takker for observationen/forslaget, og vil snarest 
muligt se på en renovering og supplering af redekasserne til 
bevarelse af et rigt fugleliv på banen. 
  

  
Et medlem henvender sig med et ønske om flere 
boldvaskere, samt placeringsforslag på 18-hullers banen. 
Umiddelbart finder bestyrelsen antal og placering af 
boldvaskere passende, men forslaget er videregivet som input 
til baneudvalget og det igangværende og aktuelle arbejde med 
vores visionsplan for banen. 

 
  

Et medlem henvender sig vedr. udfordringen med, at der 
bliver slået bolde over hegnet til fare for brugere af par-3 
banen. Samme medlem udtrykker bekymring vedr. tryk / 
plads på banen pga. mange nye medlemmer, og foreslår 
udmelding af E20 samarbejdet for at lette presset på 
banen.  
Det er en meget beklagelig situation med 
pladsbegrænsningen for udslagsbane og par-3 bane, og de 
uhensigtsmæssige og uheldige situationer, der kan opstå som 
følge af dette. Vi forsøger det mulige til forebyggelse, hvor 
reparation af eksisterende net vil starte op primo maj 
(desværre forsinkelse pga. levering af nettet) Samtidig bliver 
der opsat mere synlig skiltning på udslagsbanen med 
påmindelse af retningslinjerne. Mht. belastningen på banen, 
følger vi udviklingen nøje i bestyrelsen, og vi mener fortsat at 
banen kan følge med. Vi har og får løbende nye og bedre 
værktøjer til at monitorere kapaciteten over sæsonerne. 
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Et medlem henvender sig vedr. bedre information og 
synliggørelse af, at hunde ikke må medtages ved spil på 
banen, samt i restaurant og på terrasserne. Samme 
medlem foreslår lukning af KLG Naturstien/Sydbank 
Ruten ved turneringer med deltagere udefra, samt 
skærpelse af teksten på skiltene. 
Vi vil sikre en bedre synliggørelse egnede og relevante steder 
mht.  forbuddet for hunde. Forslaget om lukning, samt 
skærpelse af tekster på Naturstien vil sammen med 
observationen fra andet medlem Indgå i det løbende arbejde 
med forbedringer på området. 
 

Orienteringspunkter: 
 

1. Orientering fra manager. 
MM orienterede om daglig drift og kommende aktiviteter/tiltag. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden, herunder status 
på projekter. 
BL orienterede om at der er ansat ny Greenkeeperhjælp. Vi 
undersøger mulighederne for Greenkeeperelev til næste 
sæson. 
Boldvasker, drikkevand på rangen, udbygning af garagen er 
afsluttet. Renovering og udbygning af driving rangen, har vi 
bestilt tømrer og afventer tidsplan.  
Vedr. Udskiftning af hegn og stolper på driving rangen 
forventes net til reparation at komme i denne uge. Arbejdet går 
i gang i næste uge og i den forbindelse lukkes rangen. 
 Afvanding af vådområder etape 1 (engen hul 18) er afsluttet 
og det ser ud til at virke efter hensigten.  
Toiletvogn bliver indkøbt og installeret på 18-hullers banen, og 
hermed er medlemsønsket fra workshop og generalforsamling 
opfyldt. 
Banestrategien blev kort drøftet og 3 aktiviteter blev prioriteret. 
Der udarbejdes en tidsplan, hvorefter det meldes ud til 
medlemmerne. 
 

 
3. Eventuelt og næste møde 1. juli 2021 

Næste møde 1. juli 2021 
Vi drøftede kort restaurationslokalerne og etablering af et 
klublokale/medlemslounge. Der vil i samarbejde med ekstern 
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partner blive udarbejdet 1-2 udkast som vil indgå i 
bestyrelsens drøftelser ved de årlige temadag(e) i efteråret. 
 

For referatet Susanne Olesen 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


