
 

Tilstede:  Marianne Bryld Nissen (MBN, golfmanager), Lone Lindskov Bruun (LB, referent), Jens Christian 
Andersen (JCA, formand), Jørgen Fink (JF, næstformand), Kurt Hansen (KH, medlem), Lis Møller Eriksen (LME, 
medlem) og Søren Langager (SL, medlem)  
 
Online bestyrelsesmøde den 14-01-21 kl. 15:00 
 
JF er ordstyrer.  
 
Generalforsamlingen udskydes  
Det blev vedtaget at udskyde generalforsamlingen og holde fast i samtlige restriktioner, da antallet af 
medlemmer og gæster, der besøger KGC lige nu ifølge GolfBox, er meget få. KGC ønsker ikke at øge 
smitterisikoen, da vi tager denne pandemi meget alvorlig og ønsker ikke at være det sted, hvor smitten 
spredes. 
 
Bestyrelsen fortsætter bestyrelsesarbejdet indtil generalforsamlingen kan finde sted. 
 
Regnskab 2020 og budget 2021 
Materiale til generalforsamlingen udsendes så snart det er klar og så tæt på den oprindelige dato som 
muligt.  
 
Budget 2021 

Efter gennemgang af budgettet blev det godkendt af bestyrelsen. Dette sendes til medlemmerne, så det 
kan blive godkendt til generalforsamlingen.  
Forlængelse af restriktioner 
Der blev vurderet på om toiletterne skulle åbnes op, men eftersom der kun er ganske få medlemmer, der 
har været ude at spille ifølge booking i GolfBox, blev det vedtaget ikke at åbne for toiletterne, da det bl.a. 
vil være for dyrt i forhold til udgiften til rengøring og der er en øget risiko for smittespredning, når der ikke 
kan gøres rent flere gange om dagen. Lige nu er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at mindske 
smittespredningen.   
 
Meddelelser fra Manager 
GFCN1 2020 
MBN fortæller, at hun netop har modtaget afregningen for 2020 og alt i alt får KGC ca. kr. 205.000,- ud af 
Greenfee Club no. 1 samarbejdet for 2020. Det er ca. kr. 67.000,- mindre end i 2019. Samlet antal runder 
spillet i KGC af GFCN1-medlemmer fra de andre klubber var 2.809 og KGC’ere spillede 3.925 runder i de 
andre 5 klubber.   
 
Hjemmesiden 
Den nye hjemmeside er i fuld gang med at blive lavet og der er generelt stor tilfredshed med opbygningen 
af den. Der vil dog være mange tekstrettelser, som sekretariatet skal tage sig af og vi vil forsøge at løse 
dette så hurtigt som muligt. Der er sendt mails til udvalgs- og klub-i-klub formænd mht. tilrettelse af 
teksterne omhandlende dem. Når de modtages, vil hjemmesiden blive opdateret successivt. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Kolding Golf Club 


