
Bestyrelsesmøde d. 17. august 2020 kl. 17-20 

Tilstede:  Marianne Bryld Nissen (MBN, golfmanager), Laura Christensen (LC, referent), Lone Lindskov Bruun 
(LB, referent), Jens Christian Andersen (JCA, formand), Jørgen Fink (JF, næstformand), Erik N. Graversen 
(kasserer), Kurt Hansen (KH), Daniel Sivertsen (DS), Martin B. Ovesen (MBO), Lis Møller Eriksen (LME, 
medlem) og Søren Langager (SL, suppleant)  
 
Fraværende:  
 
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet bliver godkendt og underskrevet. 
  
Udestående punkter fra sidste møde 
Ingen  
 
Økonomi – herunder Måneds- og perioderegnskab faktuelt og i relation til budget (Manager) 
Der er restancer på ca. kr. 144.000, hovedsageligt kontingentopkrævninger. Der udsendes endnu engang 
rykker for betaling.  
Generelt set er økonomien for perioden juni / juli 2020 højere end sidste år i samme periode og i forhold til 
budget er vi ca. kr. 100.000,- foran for perioden. ENG og MBN er ikke bekymrede for årets resultat.  
På årsbasis har vi ca. 80 % af vores samlede omsætning i hus, så det er kun de sidste 20 % der mangler. Dvs. 
vi skal nok ikke forvente et overskud før afskrivninger som vi har haft de sidste par år. Men ENG og MBN 
tror på, at KGC nok skal komme fint igennem COVID-19 krisen og levere et tilfredsstillende resultat.  

 
Meddelelser fra formanden/næstformanden 
Ingen 
 
Meddelelser fra manager og sekretariat 
Lone er blevet ansat som økonomi og administration og har haft med økonomi at gøre i ca. 10 år og er 
uddannet ved revisorer. Senest har hun været ved Teater Mungo Park Kolding. Lone bor i Kolding.  
Det kan allerede mærkes nu, at der er kommet et ekstra sæt hænder og rollerne er så småt ved at blive 
fordelt i sekretariatet. 
 
Vi har i dag 1260 medlemmer inkl. prøvemedlemmer. Det er svært at få en tid på 18-hulsbanen. En af 
mulighederne for at få noget mere luft er at genoverveje samarbejdet Greenfee Club no 1. Manager har 
møde med managerne fra de andre medlemsklubber og vil endnu engang forsøge, at få ordningen lavet 
mere gunstig for KGC.  

 
Arrangementer i august og september 
Vi løber rigtig stærkt lige nu her i august og september. Der er mange blokeringer og det kan medføre 
utilfredse medlemmer, men arrangementerne er nødvendige for at få hævet vores indtægt.  

 
Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer 
Der arbejdes på, at den nye greenkeepergård kan sættes i gang så hurtigt som muligt. Myndighedsprojektet 
er sat i gang og primo sep. har ENG, JCA, manager, Danny Skytte og projektleder Jens Andersen møde med 
Tegnestuen Mejeriet omkring tegningerne og de sidste detaljer inden byggetilladelsen kan blive sendt 
afsted. 
 
KH orienterer om beslutningen at udskyde miljøcertificeringen (ISO 14001) indtil den nye greenkeepergård 
står færdig, dvs. til Q2/Q3 2021. SDG17 (verdensmålene) certificeringen arbejdes der videre på primo 
november med et håb om, at den kan være på plads Q1/Q2 2021. 
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KH orienterer resten af bestyrelsen omkring APV og etableringen af en Arbejdsmiljøorganisation (AMO). 
AMO består af MBN, Danny Skytte og medarbejderrepræsentanten er Mikkel Fredslund.  
 
Bestyrelsen 
Kolding Golf Club 


