
    BESTYRELSEN 

 
 

Referat Bestyrelsesmøde 1. juli 2021 
Kl. 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) Regina Madsen (RM) 

 
 

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 gennemgået og opdateret. 
 
Konstituering af bestyrelsen & Evaluering af GF-2021. 
Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: 
 
Formand: Hans Anton Sørensen 
Næstformand: Lars Kesby 
Kasserer: Allan Skydt 
Baneudvalgsformand: Bjørn Lauritzen 
Sekretær: Susanne Olesen 
 
Suppleanter 
 1. Steen Jensen 
 2. Carsten Nielsen 
3. Regina Madsen 
 
 
 
 
 
 
 



    BESTYRELSEN 

 
4. Budgetopfølgning, Momskompensation 2020, samt status 

på medlemssituationen. 
Der er indsendt ansøgning om momskompensation for 2020 
og vi afventer hvorvidt den bliver imødekommet. 
 
Vi har pt. 1.087 medlemmer og en del af de nye er 
ungseniorer. Umiddelbart ser det ud til at gennemsnitsalderen 
er faldet lidt, som det også er tilfældet på landsplan, hvor 
gennemsnits alderen ligger på ca. 55 år. 
 
AS kunne fortælle at det går rigtig godt med at følge budgettet. 
Bestyrelsen besluttede at bevillige yderligere 40,000 til indkøb 
af golfudstyr til nye medlemmer, samt fremrykke fornyelsen af 
de gamle el-tavler i klubhuset med ny hoved- & undertavle.  
 

5. Status/input fra KLG medlemsundersøgelse 
LK fremlagde hovedtræk for medlemsundersøgelsen. 
Vi har haft en svarprocent på 37 hvilket er rigtig godt. Generelt 
er der kommet mange positive kommentarer og ideer, som er 
taget med i vores idekatalog. Der bliver udsendt endnu en 
medlemsundersøgelse i efteråret. 
 
 

Forslag fra medlemmerne. 
 

Et medlem henvender sig vedr. mulighederne for bedre 
vejledning/detaljeret instruktion i anvendelse og/eller 
opgradering af simulator i KLG Indoor. 
Bestyrelsen takker for henvendelsen, og vil gennemgå tingene 
med henblik på forbedringer og opdateringer. 

 
Et medlem henvender sig med et ønske om opsætning af 
et Web-kamera i KLG, så man har mulighed for at se de 
lokale vejrforhold når man bor et stykke fra klubben. 
Bestyrelsen takker for forslaget, men mener ikke det er aktuelt 
at iværksætte opsætning af Web-kamera i KLG på nuværende 
tidspunkt. 

 
 

Orienteringspunkter: 
 

1. Orientering fra manager. 
MM orienterede om daglig drift og kommende aktiviteter/tiltag. 
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Sydbank Fonden har endnu en gang doneret til KLG. I den 
forbindelse er par3 banen omdøbt til ”Sydbank banen.” 
 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden, herunder status 
på projekter. 
BL orienterede om igangværende aktiviteter bl.a. 
drænprojektet og reparation af nettet på driving range. 
 

3. Eventuelt og næste møde torsdag d. 19. august 2021. 
Bestyrelsen afholder temaweekend i efteråret. 

 
 
For referatet Susanne Olesen 

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


