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Referat bestyrelsesmøde 2. december 2021 
Deltagere: Hans Anton Sørensen (HAS), Allan Skydt (AS), Bjørn Lauritzen (BL)Susanne Olesen (SUO) Morten 
Mortensen (MM) Steen Jensen (SJ) Lars Kesby (LK) og Regina Madsen (RM) Carsten Nielsen (CN) 

 
 
 
 

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. 
Drøftet. 
 

4. Budget 2022, herunder fastsættelse af kontingent for 2022, 
medlemssituationen, samt anlægsinvesteringer i 2022. 
Kontingentet i KLG er ikke steget siden 2019. AS har udarbejdet forslag til 
Kontingentsatserne for 2022, som indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

 2021 2022     

Seniorer 5.900 6.000     

Ungseniorer 19-25 år 3.200 3.300     

Juniorer 15-18 år 1.800 1.850     

Juniorer 11-14 år 1.400 1.450     

80 plus 3.200 3.300     

Puslinge 0-10 år 400 400     

Langdistance-senior 3.800 3.900     
Prøvemedlemmer-
seniorer 1.500 1.500     

Par-3 medlemskab 1.350 1.400     

Flexmedlemmer 1.350 1.400     

Flexmedlem + 5 2.300 2.350     
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Prisfremskrivningen giver en merindtægt på 91.250 kr. Merindtægten går bla. til 
dækning af de stigende forbrugsafgifter på el, vand og varme, samt udvidelse af 
normeringen på greenkeeperstaben.  
 
Forslaget blev godkendt 
Donationer og momsrefusioner 2020 (udbetalt 2021) bliver øremærket renovering og 
nyindretning af klubhusets 1. sal. 
 

5. Forberedelse til Generalforsamling 2022. 
Drøftet 
 

6. Söderberg & Partners (DGU-aftale) + tilbud om gennemgang af forsikringer & 
pension for KLG. 
Forsikringer bliver gennemgået i det nye år. 
 

7. Fastsættelse af datoer for medlems-dialogmøder ifm. 5-års-planen for banen, 
samt ændringer af Par-3 & Driving range. 
Der bliver indkaldt til medlems information/dialogmøder i Januar 2022. 

 
8. Forslag fra medlemmerne. 

Et medlem henvender vedr. target-udstyr / ”sigte-mål” på driving range, og konkret tønder, der 
tidligere har været anvendt. 
Bestyrelsen takker for henvendelsen, og kan oplyse at tønderne er opdateret og erstattet af ”Hit Me” 
målkurve, der har samme funktion som tønderne, og ud over at være visuelt pænere at se på, så er 
de også mere håndterlige for personalet når der skal klippes græs og samles bolde. Når dette er sagt 
så evalueres der løbende på udstyr til området, og henvendelsen til blive videregivet til Pro- og 
trænere som input. 
 
Et medlem henvender med forslag om at rykke teesteder frem, eller slå dem sammen på hul 12. 
Bestyrelsen takker for forslaget, der er videregivet til baneudvalget som input til det igangværende 
arbejde med en 5-års plan for banen. 
 
Et medlem henvender sig med oplysninger om, at der sidst på dagen i weekenderne ofte 
dukker 1 og 2 bolde op, som ikke har booket tider, og opfordrer til mere kontrol fra klubbens 
side i dette tidsrum. 
Bestyrelsen takker for henvendelsen, der vil blive videregivet til kontoret og baneservice, så det kan 
indgå i evalueringerne for denne sæson, samt som et observationspunkt til 2022. 

 
Et medlem henvender sig med forslag om etablering af biodiversitetsområder med 
markblomster på 18-hullers banen til gavn for insekter og fugleliv. 
Bestyrelsen takker for henvendelsen, der som forslag fra medlem ovenfor vedr. banen, vil blive 
videregivet til baneudvalget som input til det igangværende arbejde med en 5-års plan for banen. 
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Orienteringspunkter: 
 

1. Orientering fra manager. 
MM orienterede om daglig drift. 

2. Orientering fra baneudvalgsformanden, herunder status 
på projekter, banestrategien 2021-2025 og tidsplaner. 
BL orienterede om igangværende aktiviteter og banestatus.  
 

3. Eventuelt og næste møde torsdag d. 20. januar 2022 
Ingen 
 
 

_____________________________________________________________________ 
For referatet Susanne Olesen 
 

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


