
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Hermed årets 2. nyhedsbrev fra KGK, 
 
Administration 
Tak, til alle KGK’ere der har henvist nye 
medlemmer til klubben, vi har dog stadig plads 
til flere så spørg gerne din golfinteresserede ven, 
kollega eller 
familiemedlem, 
om de kunne 
tænke sig at blive 
medlem i KGK? Vi 
optager nye 
medlemmer frem 
til 1. april, 
hvorefter vi optager igen til 1.1.2018. I kan få 
indmeldelsesblanket på kgk@kgkgolf.dk. Tak. 
 

På mandag d.20.2. kommer vores telefoner, 
internet samt strøm til at være afbrudt fra 
morgenstunden 
til midt på dagen, 
da vi flytter 
installationer fra 
loungen til kontoret. Vores restaurant bliver ikke 
påvirket af det, hvorfor I sagtens kan komme ud 
til en dejlig frokost. 
 
Alle KGK medlemmer har nu modtaget deres 
opkrævninger på kontingent. Til jer der har 
adresse i udlandet, er opkrævningerne blevet 
sendt pr. mail.  
I næste uge sender vi rykkere ud til dem vi ikke 
har modtaget betaling fra. Hvis du modtager en 
rykker MEN HAR BETALT, så skyldes det at vi 
modtager en række betalinger, hvor FIK-linjen 
ikke er indtastet korrekt, og dermed ikke 
henviser til det korrekte medlemsnummer. 
Venligst fremsend kopi af din overførsel og vi 
registrerer det.  
 
Fristen for indsendelse af forslag til 
Generalforsamlingen, der afholdes d.2.4. i KGK, er 
som bekendt overskredet pr. dags dato. 
Bestyrelsen udsender indkaldelsen med 
dagsorden medio marts. 

 
Hus og arealer 
Frostvejr passer perfekt til indendørsarbejde. 
Vores dygtige greenkeepere er flittige med at 
male både herre- og dameomklædningen inden 
der lægges nyt gulvtæppe i flot racinggreen 
(næsten KGK grøn), medio næste uge. Senere vil 
der også komme nye bænke og knagerækker i  
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omklædningsrummene, for at give dem et løft. 

I næste uge boner Louis gulvet i restauranten, 
hvorfor den ene halvdel vil være lukket af hhv. 
mandag og tirsdag, så det gamle trægulv kan 
skinne smukt igen. 
 
Som nogen af jer måske har bemærket er stien 
fra Springforbi op til klubben, meget blød på den 
sidste halvdel inden Kastanjetræerne. Skoven er 
på sagen og forventes at udbedre den 
midlertidigt med nyt grus snarest muligt. I 2018 
er der planlægt en større renovering af stierne i 
skoven, hvor ”vores” stier også bliver ordnet.   

 
 
Vi har også sat Skoven på den opgave at lave en 
låge af stager for nemmere adgang til vores 
boldmaskine. Lågen bliver placeret ved siden af 
den røde låge hvor boldopsamleren kører ind. 
Den laves akkurat, ligeså bred som boldmaskinen 
således at du kan trække bolde ved udgangen 
til Driving rangen, men ikke bruge den som 
adgangsvej til klubhusområdet. Lågen vil være 
lukket fra når boldopsamlingen begyndes ved 
solnedgang til Greenkeeperne åbner rangen 
næste morgen. Dette projekt har været 
efterspurgt længe, og nu er løsningen fundet.  
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Restauranten 
Fredrik og Tobias er kommet godt i gang i 
restauranten, og mange har allerede besøgt og 
rost deres mad. Hvis du endnu ikke har været 
forbi, så kig ud i klubben til frokost. De er her 
alle dage. 
 
Dagens ret i weekenden er: Caesar salad – helt 
klassisk.  
Dagens suppe er: Ristet unghanesuppe med 
plukket kød, grøntsager og sprøde croutoner. 
Fra mandag skifter dagens ret til: 
Kalvespidsbryst med en let Peberrodssauce 
og elegant tilbehør. Der er altid friskbagt brød 
til retterne.  
 
Vi kommer igen i 2017 til føre kaffe fra 
Amokka, men med en ny og 
kraftigere espresso bønne, 
der skulle forbedre 
oplevelsen af macchiatoen 
og espressoen. Vi laver også 
en klar upgrade på te-
udvalget, og fører nu A.C. 
Perchs, den kongelige 
hofleverandør. Alt sammen for at forbedre 
jeres oplevelse når I ønsker lidt varmt at 
drikke.  
 
Vi er ligeledes ved at finjustere udvalget af 
vine, så det kommer til at passe endnu bedre til 
maden, samt give dem af vores medlemmer der 
ønsker ”lidt mere” muligheden for det.    
 
Proer 
Succes med dameholdene fortsætter i 2017 og 
alle hold er nu udsolgte med venteliste. Klas har 
derfor lavet et ekstra damehold for at at give 
flere mulighed for at deltage. Der ikke oprettet 
flere hold til før-sommer sæsonen. Det nye ekstra 
hold kommer til at træne: 
Torsdage kl 11-12. 
April: 27 
Maj: 4, 11, 18, 25 
Juni: 1, 8, 15 
Tilmelding via mail til klas@kgkgolf.dk. 

 
 
Vi har også et nyt træningsprogram som vi 
introducerer i 2017, der er en videreudvikling af 
Gå-til-Golf. I vedhæftede pdf kan du læse om 
træningsprogrammet, der er for ALLE, 
Nybegynder som øvede, hvorfor alle der ønsker 
at forbedre sine golf egenskaber kan være med. 
Vi glæder os! Ved spørgsmål, skriv til Klas på: 
klas@kgkgolf.dk.  
 
Banen  
Vi håber at sneen forsvinder snarest, så banen 
kan blive spilbar igen. 1. og 18. hul får mindst sol 
og har dermed mest sne, men mange af de andre 
huller har det fint. Greens er stadig ganske 
udmærket, dér hvor sneen er væk. 
Men vi glæder os nu alligevel til foråret kommer. 
 

 
 
God uge og weekend, 
 
Staben i KGK  
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