
Bestyrelsesmøde d. 25. maj 2020 kl. 17-20 

Tilstede:  Marianne Bryld Nissen (MBN, golfmanager), Laura Christensen (LC, referent), Jens Christian 

Andersen (JCA, formand), Jørgen Fink (JF, næstformand), Erik N. Graversen (ENG, kasserer), Daniel 

Sivertsen (DS), Martin B. Ovesen (MBO), Lis Møller Eriksen (LME, suppleant) og Søren Langager (SL, 

suppleant)  

 

Fraværende: Kurt Hansen (KH), Lasse Krogh (LK) 

 

Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendes af alle der er til stede.  

 

Udestående punkter fra sidste møde 

Ingen 

 

Økonomi – herunder Måneds- og perioderegnskab faktuelt og i relation til budget (Manager) 

For perioden (april) ser det fint ud, hvor vi samlet set er en smule foran budget, men hvis vi kigger på 2020 

år til dato (ÅTD), så mangler vi stadigvæk ca. kr. 160.000,- i forhold til budgettet ÅTD. Det er svært at få 

indhentet det forsømte mht. kontingenter, men det går den rigtige vej og der er en stigende tendens i antallet 

af indmeldelser – det er både etablerede golfspillere og prøvemedlemmer. Det bliver spændende at se om 

denne tendens fortsætter.   

 

Meddelelser fra formanden/næstformanden 

Repræsentantskabsmøde d. 21. juni 

Hverken MBN eller JCA kan deltage, derfor tager JFI afsted som repræsentant for KGC. 

Repræsentantskabsmødet er efter bestyrelsesmødet blevet flyttet til d. 12. september 2020.  

 

Meddelelser fra manager og sekretariat 

Arbejdsskade d. 1. maj 

MBN orienterer bestyrelsen omkring detaljerne for arbejdsulykken d. 1. maj. Heldigvis slap vores 

medarbejder med et trælår og var tilbage på arbejde en uges tid efter ulykken. Arbejdstilsynet har bedt 

Kolding Golf Club om at sikre sig, at alle medarbejdere kender sikkerhedsreglerne for brug af de store 

maskiner, hvilket MBN har bedt chefgreenkeeperen om at gøre. Han informerer alle (igen) om vigtigheden 

af at følge de sikkerhedsforanstaltninger, der er, når man skal håndtere så store og kraftfulde maskiner.  

KGC er ligeledes blevet bedt om at opdatere Arbejdspladsvurderingen.  

 

Chipløsning til bagrummene på plads 

MBN fortæller, at der er indgået en aftale med TK-Tek og de går i gang med arbejdet mandag d. 8. juni. 

Løsningen vil kunne tages i brug i uge 24 eller 25.  

 

Alle medlemmer med et bagskab skal derfor forbi sekretariatet for at købe en chip, der bliver personlig og 

som kan åbne døren ind til det bagrum, hvor de har et skab. Vi har ikke modtaget de chips endnu, men så 

snart vi har dem og er klar til at udlevere dem, så vil alle få besked om det.  

 

Bestyrelsen anbefaler alle med et skab i KGC at kontakte deres eget forsikringsselskab for at fortælle dem, at 

de har indbo stående udenfor hjemmet for at sikre, at jeres forsikring vil dække ved evt. tyveri.  

 

Eventuelle rapporter fra klubudvalg 

Miljøudvalg 

KH har inden mødet sendt en briefing til MBN omkring Miljøudvalgets arbejde. Det skrider fremad med ISO 

certificeringen og man forventer at denne vil være klar ultimo 2020.  
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Bladudvalg 

MBO er sammen med Frank Cilius igang med at få lavet et digitalt klubblad. Tanken er at det skal udgives 

kvartalsvis. Hvis der sidder nogle medlemmer med interesse for journalistik og som kunne have lyst til at 

give en hånd med, så opfordres de til at tage fat i MBO. 

 

For at klubbladet skal være interessant at læse skal bladudvalget fodres med historier. Derfor opfordres alle 

medlemmer til at sende små, store, sjove, skæve historier til MBO eller til dengodehistorie@kgc.dk.  

 

Eventuelt 

Der er blevet indsendt en idé til bestyrelsen omkring start på hul 10, for at optimere pladsen på banen. 

Bestyrelsen har drøftet det og der ændres ikke på reglen om, at man ikke må starte på hul 10.  

Der er flere ting i det – en ting er at det konkrete forslag omkring, at man skal kunne bestille både 9 og 18 

hullers runder på 18-hulsbanen, ikke kan lade sig gøre rent teknisk i GolfBox. Det andet er, at greenkeeperne 

planlægger arbejdet, så de generer medlemmer og gæster mindst muligt. F.eks. arbejder greenkeeperne hele 

formiddagen på bagni og hvis der er spillere, så tager arbejdet 3-4 gange så lang tid – det er for dyrt i 

mandskabstimer og for ineffektivt i forhold til, hvor vi gerne vil have banens niveau skal være. Bestyrelsen 

har den klare holdning, at banens stand skal prioriteres og derfor skal greenkeeperne kunne arbejde (så vidt 

muligt) uforstyrret. De møder f.eks. kl. 4-5 om morgenen for at gøre banen klar til den første teetime kl. 

7.00. Det er til glæde for alle medlemmer og gæster, at greenkeeperne har de bedst mulige arbejdsvilkår. 

Alternativet er at standen på banen falder og det er pt. ikke en prioritet. 

 

Forbindelsesofficer  

ENG – Hus- og sponsorudvalg 

MBO – Bane-, blad- og klublivsudvalg  

DS – Regel- & ordens- og handicapudvalg  

JCA – Begynderudvalg  

JFI – Turnerings- og eliteudvalg  

KH – Miljøudvalg  

LK – Juniorudvalg 

 

Driving range (alle måtter ud) 

Flere medlemmer mener, at alle måtterne på driving range skal lægges ud. Det bliver de ikke, da der er i alt 

18 måtter og forsamlingsforbuddet er stadigvæk er på max. 10 personer. MBN har været i kontakt med både 

politi og corona-hotlinen og kan ikke få et klart svar på, om driving range kan anses som værende to 

områder, hvis vi deler det op (eksempelvis med en streg/snor imellem de to sektioner, der er på driving 

rangen). Dvs. vi vælger at være på den sikre side og ikke risikere at klubben får en bøde for at bryde 

forsamlingsforbuddet.  

 

Bestyrelsen regner med, at forsamlingsforbuddet hæves til 30 eller 50 personer mandag d. 8. juni, hvorefter 

alle måtter vil blive lagt ud og/eller der vil blive åbnet for at slå fra græs. Når det sker, vil sekretariatet sende 

en mail ud med nærmere information. 

 

Tællende runder for spillere under hcp. 4,5 

DS står i dag for oprettelse og indberetning af scores for de såkaldte elite-matcher. Han beder om mandat til 

at fortsætte med dette i henhold til de gældende handicapregler.  

Bestyrelsen giver DS mandat til at fortsætte med det på den betingelse, at alle medlemmer med hcp. under 

4,5 får muligheden for at deltage.  

Det betyder i praksis, at HVIS du har under hcp. 4,5 og gerne vil spille en tællende runde kan du kontakte 

DS og få ham til at oprette en turnering, hvor I min. er 2 spillere med. Du/I skal blot være opmærksomme på, 

at så snart I beder ham om at oprette en turnering, skal I  

• Fortælle hvornår turneringen bliver spillet 

• Sende en startliste inkl. DGU-numre på alle deltagere 

mailto:dengodehistorie@kgc.dk
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• ALLE deltagere skal sende scorekort til DS umiddelbart efter runden (skal sendes samme dag) 

• De deltagere, der ikke sender et underskrevet scorekort bliver registreret som NR (no return) og vil 

gå op i hcp. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Kolding Golf Club 


