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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)  
 
Gæst: Knud-Aage Skøtt (KÅS) 
 
Agenda 
 
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
 
JCA byder velkommen til budgetgennemgang. Der vil være et par punkter, men ellers er det MBN der er 
tovholder med hensyn til budget. 
 
Referatet fra d. 16. november 2020 blev godkendt. 
 
Udestående punkter fra sidste møde 
Ingen da agendaen i dag som udgangspunkt er økonomi og generalforsamlingen 
 
Økonomi – herunder Måneds- og perioderegnskab faktuelt og i relation til budget (Manager) 
Måneds- og perioderegnskab (Opdatering på restancer/inkasso) 
 
Regnskab 2020 
Vi forventer at regnskabet for 2020 igen bliver bedre end budgetteret. JCA bemærker, at indtægterne er 
blevet mindre, men resultatet større. Det må alt andet lige betyde, at der har været en god styring mht. 
økonomien. Stor ros til personalet for at udvise rettidig omhu om foretage de nødvendige besparelser 
henover et meget kaotisk år.  
 
Budget 2021 
Næsten hele budgettet blev godkendt, der arbejdes lidt videre med et par enkelte poster. Dette vil blive 
afklaret primo januar.  
Bestyrelsen ønsker at få re-designet hjemmesiden. Der er indgået en aftale omkring dette og det lægges ind 
i budget 2021.  

 
Meddelelser fra formanden/næstformanden 
Fredning af Marielundskoven: Fredningsplanen er sat i gang (det tager ca. 4 år) 
Der tages hensyn til Kolding Golf Club, forvaltning har sagen nu og den er sat i gang. Fredningsnævn 
fortæller, at når den er stadsfestet kan den ikke ændres. Så længe der bliver drevet golfbane vil vi få lov til 
det, selvom området skulle blive fredet. Man må ikke ændre formålet med området til f.eks. fodboldbaner 
eller lign., hvis klubben stopper ryger området ind under den gældende fredning. 
 
Daniel Sivertsen har valgt at træde ud af bestyrelsen af personlige årsager. 
 
Meddelelser fra manager og sekretariat 
Strategimødet d. 16. jan. 2021, hvor alle udvalgsformænd er inviteret, bliver udskudt på ubestemt tid 
grundet Covid-19. De 6 punkter til Strategi og vision fremlægges på generalforsamlingen d. 22. februar 
2021. 
 
Generalforsamling 2021 
Grundet Covid-19 og det nuværende forsamlingsforbud og kvadratmeterkrav bliver det diskuteret, om det 
er muligt at gennemføre generalforsamlingen mandag d. 22. feb. 2021. Konklusionen bliver, at vi holder 
fast i datoen, men finder en anden lokation. Derudover vil generalforsamlingen blive med tilmelding for at 
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sikre, at vi overholder de restriktioner, der må være på det tidspunkt. Yderligere information kommer i 
januar 2021, når der er afklaring på, hvordan det rent praktisk bliver.  
 
Sponsorer 2021 
Sponsoraftalerne er i gang med at blive genforhandlet og der kommer også nye til. Det ser positivt ud. 
Heldigvis ser det ikke ud som om, at Covid-19 har spændt alt for meget ben for sponsoraterne i KGC. 
 
Et max på Regionsgolfhold? 
Det er vedtaget i bestyrelsen, at der maximalt må være 10 regionsgolfhold i KGC. Regionsgolf fylder en del i 
de måneder, hvor banen i forvejen er booket. Mange af kampene bliver spillet på attraktive tider til 
irritation for flere medlemmer. Derfor er der nu sat et loft på, hvor mange hold vi vil have i KGC.  
 
Handicapgrænse til 18-hulsbanen 
Grundet det nye handicapsystem bliver handicapgrænsen på 18-hulsbanen sat ned til 53. Rent teknisk 
findes der fra 1. januar 2021 ikke et højere handicap end 54. Derfor vil man først kunne spille på 18-
hulsbanen, når man har bevist at man kan spille 9-hulsbanen bedre end til handicap 54.  
 
TeeBox 
KGC har indgået en aftale med TeeBox og Vejen Golfklub omkring salg af årskort til Vejen Golfklubs TeeBox. 
Vi har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at have en TeeBox i KGC, derfor prøver vi konceptet af i 
Vejen.  
Der vil komme mere information omkring denne aftale og hvad den indeholder, når vi kender Covid-19 
situationen lidt bedre i januar 2021. Vi vil ikke sætte noget til salg, som pt. ikke er tilgængeligt pga. 
restriktionerne.   
 
Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer 
Ingen 
 
Interne bestyrelsessager 
 
Eventuelle rapporter fra klubudvalg 
Ingen 
 
Eventuelt 
Ingen  
 
Bestyrelsen 
Kolding Golf Club 
 


