
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Foråret er ankommet og dermed nyt fra klub nr. 1. 
 
Administrationen 
Vi kan med glæde meddele at byggeriet er endeligt 
afleveret med vores hovedentreprenør HPH. 
Samarbejdet har været tilfredsstillende og vi er tilfredse 
med 
resultatet. 
Som billedet 
viser, var vi 
også oppe og 
besigtige det 
nye tag.  
 
 
Golfspilleren i centrum medlemsundersøgelserne 
startede tirsdag d.10.5. Vi håber at så mange som muligt 
besvarer den. Husk at vi udlodder 2 gavekort a’ 500 kr. 
til klubbens shop, blandt dem der svarer.  
 
KGK Erhvervsklub på Bokskogen 
Årets mainevent i erhvervsklubben går til Bokskogens 
Gamla Bana fredag d. 3. juni, hvor arrangørerne 
overlader intet til tilfældighederne. Prisen er 3.500 kr. 
/deltager. Se mere i vedlagte opslag og kontakt Christian 
for tilmelding.  
 
Banen  
I denne uge har vi fået 
styr på vores 
vandingsanlæg, så det 
virker igen. Varmen 
stresser græsset, men 
med god natlig vanding 
er vi blevet i stand til at 
arbejde med greens igen. 
Denne fredag løber de 
lige omkring de 10 fod og med en planlagt let dressning 
i næste uge bliver de endnu bedre. 
 
Næste uge bringer en historisk begivenhed med sig: Alle 
fairways topdresses med rent sand. En entreprenør 
arbejder fra morgen til aften og arbejdet forventes 
færdiggjort i dagene tirsdag til torsdag. Arbejdet vil 
være til gene for spillet, men den langsigtede positive  
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effekt er kolossal. Der er indført en midlertidig lokal 
regel om, at det er tilladt at løfte og rengøre sin bold 
såfremt den ligger i sandet. Se opslag i klubhuset.  
 
Sociale arrangementer 
Husk regelaften 18.5. kl. 18:30-21:00 med Oswald 
Academy v. Audiovox. Det er gratis at deltage i 
arrangementet. Vi tilbyder Coq au vin med lækre salater 
og kartofler til 92 kr. Husk at tilmeld jer via golfbox, 
under klubturneringer. 
Husk også at sætte kryds i kalenderen lørdag d.11. juni, 
hvor vi holder Spansk aften med lækker spansk mad og 
spansk underholdning.  
  
Restaurant 
Dagens ret i næste uge er Coq au Vin  til 92,-. 
 
Skulle hilse fra Robert og Richard og sige at de glæder 
sig utroligt meget til at holde Spansk Aften 11. juni. I 
kan allerede nu, tilmelde jer via restauranten.  
 
Arrangementer 
Vores mandagsgolf inviterer til 9 hullers spil på Furesø 
mandag d. 30. maj fra 16:30-17:10. Kontakt 
sekretariatet for tilmelding. 
 
Vi afholder Pink Cup tirsdag d. 14. juni 2016. Der vil på 
dagen være en masse sjove indslag, flotte præmier og 
som den helt store attraktion vil vi bortauktionere 
medlemsnummer 1-1 til velgørende formål. 
 
God Pinse!  
 
Staben i KGK 
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