
Bestyrelsesmøde d. 20. april 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), Kurt Hansen (KH) og Søren Langager (SL, suppleant)  
 
Fraværende: Lis Møller Eriksen (LME, suppleant) Lasse Krogh (LK) 
 
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat og bestyrelsens forretningsorden underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. LK 
underskriver ved næste møde.  
 
Udestående punkter fra sidste møde 
Ingen 
 
Økonomi – herunder Måneds- og perioderegnskab faktuelt og i relation til budget (Manager) 
Ved sidste møde var restancen på hovedsageligt kontingentopkrævninger ca. kr. 400.000 – den er nu på ca. 
kr. 200.000,- MB fortæller, at ved næste udsendelse af rykkere vil skyldnerne få spærret deres DGU nr., dvs. 
de kan ikke booke tider hverken i KGC eller andre steder.  
 
Generelt set er økonomien for perioden (marts 2020) naturligvis præget af de manglende indtægter på især 
greenfee, men kasserer og manager har en løbende dialog og KGC er stadigvæk ikke der, hvor de er 
bekymrede for årets resultat. Vi er stadigvæk kun ca. kr. 200.000,- under budget (ligesom ved 
periodeopgørelsen for februar), der hovedsageligt stadigvæk stammer fra kontingenter, da vi ikke får så 
mange nye indmeldelser, som ”vi plejer”, da vi ikke har haft det planlagte Åbent Hus arrangement pga. 
Covid-19. Når vi får periodeopgørelsen for april og maj får vi en bedre indikation af, hvordan året vil se ud. På 
årsbasis har vi ca. 80 % af vores samlede omsætning i hus, så det er kun de sidste 20 %, der mangler, dvs. vi 
kan formentligt ikke forvente et overskud før afskrivninger på ca. 1 mio., som vi har set de sidste par år, men 
kasserer og manager tror på, at KGC nok skal komme fint igennem corona-krisen og levere et tilfredsstillende 
resultat. De vil løbende holde øje og vil allerede nu bede udvalgene om at kigge på deres budgetter og pege 
på steder, hvor der kan findes nogle besparelser, hvis det skulle blive nødvendigt. 
 
Meddelelser fra formanden/næstformanden 
Ingen  
 
Meddelelser fra manager og sekretariat 
MB og ENG opdaterer på hovedvandingsledningen og den er 90 % færdig. Der mangler nogle småting, men 
det forventes i orden inden for en uges tid. I skrivende stund er hovedvandingsledning færdig og alt er som 
det skal være.  
 
Forslag fra medlemmer ang. Covid-19 restriktioner 
Bestyrelsen diskuterede nogle indkomne forslag fra medlemmerne ang. restriktionerne for spil i Kolding Golf 
Club under Covid-19. De restriktioner, der blev vedtaget kunne ses i nyhedsmailen fra d. 21. april 2020.  

 
Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer 
SL har talt med begynderudvalget, der er mere end klar til at komme i gang. Dog har vi stadigvæk 
forsamlingsforbuddet, der gør det svært at få gang i kaninturneringerne om onsdagen. Vi arbejder på en 
løsning, så det kan blive muligt, selvom der endnu ikke er så mange nye, der har meldt sig ind. MB tager en 
snak med Birthe Bache (formand for begynderudvalget) om, hvordan og hvornår de kan komme i gang.  
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KH orienterer omkring baneservice. De er i gang med planlægningen af ture i 2020 og er i 2020 et hold på 9 
frivillige, så der vil blive kørt flere ture end der blev gjort i 2019.  
 
KH orienterer omkring miljøcertificeringen ISO 14001(miljø) og SDG17 (verdensmålene). Målet er 14001 
Certificeringen er på plads Q3 / (Q4 2020) og at SDG17 certificeringen er på plads Q1/Q2 2021 
 
Miljø og bæredygtighedsudvalget har en work shop d. 19. maj, hvorefter vi ved noget mere præcist. I 
udvalget sidder: 

▪ Peter Worck (formand)                              
▪ Thomas Merrild Jensen (frivillig konsulent, system håndbogen) 
▪ Marianne Bryld Nissen (ledelses ansvarlige) 
▪ Lars Kamuk Storm                           
▪ Gorm Hollesen   
▪ Ivar Spanggaard                               
▪ Kurt Hansen                                       


