
Bestyrelsesmøde d. 15. juni 2020 kl. 17-20 

Tilstede:  Marianne Bryld Nissen (MBN, golfmanager), Laura Christensen (LC, referent), Jens Christian 
Andersen (JCA, formand), Jørgen Fink (JF, næstformand), Daniel Sivertsen (DS), Lis Møller Eriksen (LME, 
suppleant) og Søren Langager (SL, suppleant)  
 
Fraværende: Kurt Hansen (KH), Erik N. Graversen (ENG, kasserer) Martin B. Ovesen (MBO), Lasse Krogh (LK)  
 
Agenda 
 
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet fra mødet d. 25. maj blev godkendt uden anmærkninger.  
 
Økonomi – herunder Måneds- og perioderegnskab faktuelt og i relation til budget (Manager) 
Vi halter stadigvæk efter pga. de måneder, hvor golfbanen har været lukket for gæster, og fordi der var 
færre medlemmer ved årets start end vi havde budgetteret med. Det går dog fremad og vi er i maj måned 
isoleret set kr. 40.000,- bedre end budget.  
 
Vores udgifter er nogenlunde på budget, da primært banen skal plejes som den plejer uanset om der er 
gæst er eller ej, da vores medlemmer bruger golfbanen mere end de tidligere har gjort. Det er positivt, at vi 
har medlemmer, der elsker at spille egen bane, men det giver naturligvis udfordringer i forhold til 
greenfeeindtægter, da ”de gode tider” er booket af medlemmerne. Bestyrelsen tager det som et positivt 
”problem”, da langt størstedelen af vores indtægter trods alt kommer fra medlemmerne.  
 
Der er afviklet nogle company days, men desværre er indtægten her ikke så stor, som den plejer, da de er 
skaleret ned pga. forsamlingsforbuddet på 50 personer.  
 
Meddelelser fra formanden/næstformanden 
Hjemmesiden trænger til opdatering og sekretariatet er på sagen. Der er pt nogle tekniske problemer, der 
gør, at de ikke har mulighed for at opdatere og oprette nye sider. Der er indkaldt teknisk hjælp og de 
afventer en løsning på udfordringerne.  

 
Meddelelser fra manager og sekretariat 
Sekretariatet har fået en ekstra hånd i 4 uger, da vi har lavet en aftale med Jobcenter Vejen om en 
virksomhedspraktikant. Hun hedder Majbrit, er 58 år og har været ved DSB i 32 år. Vi håber, at alle 
medlemmer og gæster vil tage godt imod hende.   

 
Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer 
SL fortæller, at der er styr på Golfens Dag d. 21. juni, hvor man forventer et stort fremmøde.  

  
Interne bestyrelsessager 
Lasse Krogh har pga. arbejdspres og dermed manglende tid trukket sig fra bestyrelsen. Derfor er LME trådt 
ind i bestyrelsen. I forhold til det udvalg, hvor Lasse var forbindelsesofficer for, så tiltræder DS som 
forbindelsesoffer for juniorudvalget.  

 
Eventuelle rapporter fra klubudvalg 
JFI fortæller at der pt. kun er 16 tilmeldte til årets første klubturnering. Der blev efterfølgende sendt en 
reminder ud om turneringen og turneringen blev gennemført med løbende start. 

 
Bestyrelsen i Kolding Golf Club 


