
 

 

 
 

Kære KGK'er, 
 
Hermed nyhedsbrev fra klub nr. 1.: 
 
Administrationen 
For at give bedre indsigt i og klarhed om bestyrelsens 
arbejde og opgaver, er en forretningsorden blevet 
udarbejdet. Ønsket er at skabe større gennemsigtighed 
og indsigt blandt klubbens medlemmer. Det samme vil 
blive udarbejdet for hver af klubbens komitéer. De kan 
findes på klubbens medlemsside eller ved at klikke her. 
 
Åbningstiderne i kontoret for oktober er:  
Mandag til Torsdag: 08:00-16:00. Fredag: 08:00-15:00 
Weekender i oktober bliver som følger: 
Lørdag 10.10: 10:00-14:00. Søndag 11.10: 10:30-14:30 
Lørdag 17.10: 08:00-14:30. Søndag 18.10: 10:00-15:00 
Lørdag 24.10: 10:30-14:30. Søndag 25.10: 10:00-14:30 
 
Hvis du ønsker ændringer i din medlemsstatus (passiv,  
etc.) skal du oplyse sekretariatet inden 31.10.2015. Det 
bedes gjort skriftligt til kgk@kgkgolf.dk. 
 
Arrangementer 
Lør/Søn 10.10. + 11.10: Royal Trophy ranglisteturnering 
Medio oktober: Start Efterårs fourball. Par turnering. 
Lør. 17.10: Dragedag, 6. og 7. hul er lukket 
Søn. 18.10: Sponsorturnering 
Lør. 24.10: Afslutningsturnering 
Søn. 25.10: Dr. Alexandrines Ærespræmie 
Lør. 31.10: Cross-Country turnering 
 
KGK Shop: 
Der er stadig mange gode varer tilbage på udsalg.  
Vi har nu -30% på Callaway demo udstyr. -20% til -
40% på Odyssey puttere. Udvalgte Peter Scott strik til 
600,- og 2 stk. for 1000,-  
Kig ind og find en gave eller noget godt til dig selv. 

 
Banen 
På banen er der fokus på småreparationer efter en lang 
sæson og renovering af bunkers. I denne uge kom turen 
til bunkeren venstre om 5. huls green. Reparationer  
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efter hjorte og blæsning 
af blade fylder meget af 
tiden ud nu, men banen 
er tør og greens ter sig 
rigtigt pænt.  
 
Der er til stadighed 
mange nedslagsmærker 
på greens. Græssets evne til at hele er meget lille nu og 
alle skader på græsset er en invitation til svampeangreb. 
Derfor: Venligst ret dit eget og så mange andre 
nedslagsmærker op. Det er en stor hjælp til at sikre 
sunde greens igennem vinteren. 
 
Driving range har været flot og velplejet hele sæsonen, 
men nu er det tid til at passe på den og forberede den 
kommende sæson. Derfor indføres måttepåbud fra 
mandag den 12. oktober. 
 
Restauranten 
Dagens ret i uge 42 er Helstegt oksefilet m. rosepeber & 
whiskeysauce, kartofler og grønt. I uge 43  bliver dagens 
ret Stegt andebryst m. kartofler, sauce orange og 
rødkålssalat til 89 kr.  
 
Der er stadig nogle få pladser til Vildt aften d. 17. 
oktober. Kom og hør foredrag med skovfoged og jæger 
Torben Christiansen, og smag dejlige vine samt en 3 
retters menu. Læs mere her. Pris: 169,-/person.  
 
KGK Erhvervsklub 
Vedhæftet er et par tilbud fra KGK erhvervsklub til 
klubbens medlemmer, samt en oversigt over de firmaer 
der støtter KGK via erhvervsklubben. Ønsker du at være 
en del af denne gruppe så kontakt Christian på 
cth@kgkgolf.dk.  
 
God weekend 
Staben i KGK  
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