
 

 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Hermed nyhedsbrev fra klub nr. 1.: 
 
Administrationen 
Deadlinen for modtagelse af medlemsændringer er 
overskredet nu. Vi glæder os til at byde nye medlemmer 
velkommen i KGK. De vil få tilbud om medlemskab 
indenfor de næste 2 uger.  
Derudover er vi startet med budgetudarbejdelse for 
2016 i samarbejde med klubbens komitéer og bestyrelse.  
 
Åbningstiderne i kontoret for november er:  
Mandag til Fredag: 09:00-15:00.  
Weekender i november indtil videre er som følger: 
7.11 & 8.11: 08:00-14:00 begge dage 
14.11 & 15.11: 08:00-14:00 begge dage 
 
KGK Shop  
Vinderen af en Titleist Stadry bag i vores NXT Tour 
konkurrence er fundet. Medlemmet med casino-chip nr. 
10, bedes fremvise den på kontoret for at få udleveret 
baggen. Se lodtrækningen her. Vi 
glæder os til at tage et billede af 
dig og din nye bag til vores 
hjemmeside. 
 
Vi har masser af gode artikler i 
butikken, der kan gøre dig bedre 
klar til golf i vinterhalvåret, bl.a. 
regnhatte, lækre luffer du kan tage 
på mellem slagene, lambswool 
windbreakere i sort, navy og grå 

samt lækre huer fra bl.a. Titleist. 
 
Banen 
Greenkeeperne er i fuld gang med, 
at pakke greenkeepergården 
sammen. I uge 47 rykker 
entreprenøren ind og på dette 
tidspunkt skal den gamle gård være tom og klar til 
nedrivning. Juniorernes store telt bliver denne vinter et  
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midlertidigt opholdssted for mange af vores maskiner, 
men ellers er alt pakket bort. 
Forberedelserne til byggeriet betyder også, at de fleste 
timetunge arbejder på banen er taget væk. Arbejdet på 
banen fokuserer primært på bunkers og 
sygdomsforebyggelse på greens ved dugfjerning, 
sprøjtning med jernsulfat og tromling. Vi har stadig fine 
og sunde greens selvom små mærker er begyndt at 
dukke op på de svagere greens. 
Takket være det fine vejr i oktober er banen stadig fuldt 
spilbar med fine spiloverflader for sæsonen. 

 
Restauranten 
Frokostbuffeten til Hubertus d.1.11. var en kæmpe 
succes. Flere gik desværre forgæves, hvorfor 
bordbestillingen til næste år allerede er åben. Skriv på 
restaurant@kgkgolf.dk, hvis I allerede vil sikre jer en plads. 
 
Richard er på ferie i denne og næste uge, men Robert, 
Victor og Louis glæder sig til at hygge om jer. 
 
Hus 
Vores to nye lækre skopudsersæt til vores 
omklædningsrummene er desværre ikke komplette 
længere. Flere børster er fjernet, hvilket er ærgerligt. 
Hvis du ved en fejl har fået lagt dem ind i dit skab, bedes 
du returnere dem til de respektive omklædningsrum.  
 
Byggeri af materielgård 
Vi har i denne uge haft byggemøde med entreprenøren 
HPH Byg og vores rådgiver Momentum, hvor den sidste 
detailplanlægning er blevet defineret. Byggeriet er sat til 
at gå i gang primo uge 47 med nedrivning af det gamle 
værksted. Forsinkelsen på 2 uger skyldes en 
langsommelig proces i Lyngby-Taarbæk kommune. Nu 
glæder vi os til at komme i gang. 
 
God fredag og weekend, 
 
Staben i KGK 

https://www.youtube.com/watch?v=9f2MLMFV9Xc
mailto:restaurant@kgkgolf.dk

