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Referat Bestyrelsesmøde 19. august 2021 
Kl. 19.00-21:00 i KLG 

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

 
 

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. 
 

4. Budgetopfølgning og Anlægsinvesteringer 2021, herunder 
status for udskiftning af stern- og gavlbeklædning på 
klubhuset (fase 4 af renoveringsplan for ankomst KLG), 
samt nye el-tavler i klubhuset (hoved- og bimåler). 
 
Allan gennemgik budgetopfølgning, hvortil vi er godt med. 
Anlægsinvesteringer følger bestyrelsens plan. Fase 4 bliver 
skubbet til 2022, da dette ikke kan udføres nu. El-tavler er 
planlagt asap., dog kræver det at hele klubhuset ”skal 
slukkes”, og derfor tegner det også til start 2022. 
 

5. FN’s 17 verdensmål i KLG – status. 
Der arbejdes med disse løbende, hvortil der ligeledes følges 
op til bestyrelsens temadag.  
 

6. Dato for markering af Henriks 25 års jubilæum i KLG 
(2020). 
Dato er sat til fredag den 24. sep. kl. 14.00 – 17.00. 
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7. Nye medlemmer og herunder fastholdelse samt fokus på 
rekruttering fremadrettet. 
Der tages fokus på, det i forvejen, succesfulde gavekort – En 
gave for livet. Det overvejes om vi har muligheder for at tilføre 
dette noget ”ekstra”.  
 

8. Forslag fra medlemmerne.  
 
Et medlem henvender sig vedr. øget advarselsskiltning 
ved hul 7 + hul 10/11 for gæsterne på KLG Natursti / 
Sydbank Ruten. 

 
Bestyrelsen takker for henvendelsen, og observationer og 
forslag er videregivet til det nedsatte skilte-udvalg, der 
løbende gennemgår, evaluere og opdaterer forhold og 
forbedringsmuligheder ud fra input fra medlemmer og gæster. 
 
Et medlem henvender sig med ros for banen til 
greenkeeperne, samt forslag om at roughområder kunne 
klippes/tyndes ud, så man ikke mister bolde eller bruger 
mere end 3 minutter på at lede.  
 
Bestyrelsen takker for henvendelsen, og ros, samt forslaget 
omkring roughområderne er delt med vore dygtige 
greenkeeper. Vi kan dog oplyse, at der løbende klippes og 
tyndes ud i rough, og samtidig gøre opmærksom på at 
årstiderne også har væsentlig indflydelse på hvordan banen 
opleves og spilles. 
 
Et medlem henvender sig med ønske om at kunne 
medbringe hund på banen i kombination med et 
”banekort”, og tilbyder assistance med etablering af et 
pilotprojekt for klubben, der potentielt kan udbredes til 
andre klubber i forlængelse. 
 
Bestyrelsen har behandlet lignende forslag tidligere, og senest 
i januar måned (se referat af 21. januar 2021), og fastholder 
beslutningen, men henviser sideløbende til muligheden for, at 
forslaget kan udarbejdes og frembringes for 
generalforsamlingen i 2022 i helhed til afstemning. 
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Et medlem henvender sig vedr. deltagere/inviterede til den 
årlige udvalgsmatch, hvor klubben og bestyrelsen er vært, 
samt opfordring til en fest for hjælpere i KLG. Samme 
medlem har et ønske og større udbud/tilbud for 
undervisning og træning i klubben. 
 
Klubben/bestyrelsen inviterer hvert år udvalgsformænd og 
medlemmer til den årlige udvalgsmatch i KLG, og vi er 
privilegerede med rigtig mange frivillige og hjælpere ved siden 
af førstnævnte, hvilket vi værdsætter højt og forsøger at 
påskønne og honorere på forskellig, men anden vis løbende i 
sæsonerne. Dette også i erkendelse af, at det har vist sig 
mere end vanskeligt at finde datoer for enkeltstående 
arrangementer i folks travle kalendere. Mht. 
træning/undervisning og udbud, så har vi igennem de seneste 
år været meget udfordret her, men med ansættelsen af vores 
Pro-elev Tobias i foråret er der nye muligheder i gang og på 
vej, men vi hører gerne om input og forslag fra jer medlemmer, 
så vi løbende har de rette ”produkter” på hylderne. 
 

 
Orienteringspunkter: 

 
1. Orientering fra manager. 

MM orienterede om daglig drift og kommende aktiviteter/tiltag. 
 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden, herunder status 
på projekter. 
Der er positive toner i greenkeeper staben og de nye 
medarbejdere er kommer godt i gang.  
Der fortsættes i uge 34 med drænarbejdet på hul 18.  
 

3. Eventuelt og næste møde torsdag d. 7. oktober 2021. 
Bestyrelsen afholder temaweekend i efteråret. 

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


