
Bestyrelsesmøde d. 21. september 2020 kl. 17-20 

Tilstede:  Marianne Bryld Nissen (MBN, golfmanager), Lone Lindskov Bruun (LB, referent), Jens Christian 
Andersen (JCA, formand), Jørgen Fink (JF, næstformand, ordstyrer), Erik N. Graversen (kasserer), Kurt Hansen 
(KH, medlem), Daniel Sivertsen (DS, medlem), Lis Møller Eriksen (LME, medlem) og Søren Langager (SL, 
medlem)  
 
Fraværende: Daniels Sivertsen (DS, medlem) 
 
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet godkendes ved næste møde 

 
Udestående punkter fra sidste møde 
Ingen 

 
Økonomi – herunder Måneds- og perioderegnskab faktuelt og i relation til budget (Manager) 
Måneds- og perioderegnskab er gennemgået, og der skal spares hvor der kan, da budgettet ikke er 
overholdt. Overskridelsen er ikke væsentlig, dog ønskes der rettidig omhu og der vurderes på, hvor 
besparelserne kan finde sted. 

 
Der er desværre stadigvæk for mange udestående restancer vedr. kontingent. Der følges op på dette til 
næste bestyrelsesmøde. 

 
Godkendt af bestyrelsen 
 
Meddelelser fra formanden/næstformanden 
Martin B. Ovesen har valgt at fratræde sin post i bestyrelsen, da han har fået job hos Royal Oak. Ny 
forbindelsesofficer til Klublivsudvalget er Søren Langager. 
 
Der skal fremadrettet bookes på 9-hulsbanen for at kunne spille, for at give et mere retvisende billede af 
brugen af banen og for at kunne give et bedre flow. Dette tages op igen til næste møde for at finde frem til 
en måde, hvorpå vi får medlemmerne til at overholde dette. 

 
Godkendt af bestyrelsen 
 

Meddelelser fra manager og sekretariat 

Reaktioner på GFCN1 er behandlet og det er besluttet, at der pt. ikke bliver lavet nogen ændringer. 
 
Sekretariatet ønsker, at de hurtigere kan melde ud omkring eventuelle COVID-19-
anbefalinger/restriktioner. Det er vedtaget, at MBN har mandat til at følge DGU’s 
anbefalinger/retningslinjer. Kræver det større planlægning eller store konsekvenser for klubben kontaktes 
JCA. Når DGU’s anbefalinger/retningslinjer modtages, sendes de til alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Der er lavet temperaturmålinger 3 gange dagligt i sekretariatet, da personalet påpeger at der er meget 
koldt om vinteren og varmt om sommeren. Det er nu dokumenteret, at der er meget varmt om sommeren. 
Der er et ønske om at et klimaanlæg indregnes i næste års budget (2021).  
 
Der har været direkte angreb/skæld ud på personalet i café KGC vedr. COVID-19 retningslinjer. Dette er ikke 
acceptabelt. På næste møde diskuteres det, hvordan klubben kan undgå dette, så arbejdsmiljøet for de 
ansatte i caféen bliver bedre. 



Bestyrelsesmøde d. 21. september 2020 kl. 17-20 

 
MBN er blevet kontaktet af Anders Vestergaard, der ønsker at lave en Cancer-uge i 2021. Pga. tidsmangel 
rykkes diskussionen omkring dette til næste møde. 
  
Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer 
Status på greenkeepergården er, at der er indsendt byggeansøgning, der forventes at udmønte i en 
byggetilladelse ultimo oktober/primo november. Tilbud er ved at blive indhentet, så der kan indkaldes til 
møde med Nykredit i forhold til finansieringen.  
 
Interne bestyrelsessager 
Ingen 

 
Eventuelle rapporter fra klubudvalg 
Baneudvalget har fået det kommisorium, som de har ønsket. 
 
Der arbejdes på at lave nogle gratis klubaftener, hvor de nye handicapregler pr. 1. jan. 2021 bliver 
gennemgået. Mere om det i et nyhedsbrev, når datoer er på plads.  
 
Eventuelt 
Der blev fremført et forslag til oprettelse af udvalg / hjælp til strømlining af hjemmeside. Der var enighed 
om at der arbejdes på en løsning af it-problematikken. KH arbejder videre med dette.  
 
Bestyrelsen  
Kolding Golf Club 


