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Tilstede:  Marianne Bryld Nissen (MBN, golfmanager), Lone Lindskov Bruun (LB, referent), Jens Christian 
Andersen (JCA, formand), Jørgen Fink (JF, næstformand), Lis Møller Eriksen (LME, medlem) og Søren 
Langager (SL, medlem)  
 
Fraværende: Daniel Sivertsen (DS, medlem), Kurt Hansen (KH, medlem) 
 
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat godkendt 

 
Valg af/mandat til ny projektleder på greenkeepergården Bent Bruun 
Bent Bruun var indbudt til bestyrelsesmødet for at fortælle om de projekter han har været involveret i og 
hvilken rolle han har haft. Bent Bruun, bestyrelsen og MBN lavede en forventningsafstemning af projektet 
samt evt. samarbejde. 
Efter Bent Bruun forlod mødet blev bestyrelsen enige om at takke ja til Bent Bruuns tilbud om at hjælpe 
med Greenkeepergården og MBN giver ham besked om, at bestyrelsen gerne vil have at han bliver 
projektleder på greenkeepergården. 

 
Udestående punkter fra sidste møde 
Cancer-uge 31 2021 
MBN beretter om Anders Vestergaards idé med en cancer uge (gerne i uge 31) 
Det blev enstemmigt vedtaget at sige ja til Anders Vestergaard og arbejde videre med projektet med 
hensyn til dato, så det ikke konflikter med andre arrangementer. 

 
Økonomi – herunder Måneds- og perioderegnskab faktuelt og i relation til budget (Manager) 
Måneds- og perioderegnskab 
MBN fremlagde måneds- og perioderegnskab som blev godkendt. 

 
Opdatering på restancer 
Der er stadig en del restancer. Det blev vedtaget at de sendes til inkasso 

 
Meddelelser fra formanden/næstformanden 
Ingen 
 
Det praktiske omkring GFCN1 afstemning 
Det blev vedtaget at der laves en mail der sendes rundt til alle stemmeberettigede (aktive medlemmer over 
18 år). Det fremlagte faktablad blev drøftet, og med de rettelser, der blev lavet, var der enighed i 
bestyrelsen om, at dette fremsendes sammen med mailen, der introducerer afstemning via GolfBox. 
 
Udtrædelse af bestyrelsen 
Erik N. Graversen er udtrådt af bestyrelsen pga. personlige årsager. 
 
Meddelelser fra manager og sekretariat 
 
9-hulsmedlemskab = flexmedlemskab 
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/%E2%80%9Cspil-gratis%E2%80%9D-er-fleksible-medlemskaber  
MBN fortæller, at 9-hulsmedlemskabet er ændret til flexmedlemskab ifølge DGU’s direktiver. 9-
hulsmedlemmerne har fået besked.  

 
Personale/rengøring 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/%E2%80%9Cspil-gratis%E2%80%9D-er-fleksible-medlemskaber
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Der er stor utilfredshed med nuværende rengøringsfirma og der findes en ny løsning med en ansat til 
rengøring. 

 
Fynske Bank Fonden 
MBN har ansøgt Fonden om indkøb af nyt begynderudstyr og har fået positivt svar. Dvs. til sæsonen 2021 
er der nye drivere og hybrider til begynderne.  

 
Status Greenkeepergård 
Projektet er i gang. Byggeansøgning er sendt til kommunen og når denne bliver godkendt, vil bestyrelsen 
informere yderligere.  
 
Besøg fra Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet kom på uanmeldt Covid-19 besøg. De var meget tilfredse med vores håndtering af Covid-19 
og det medførte derfor ingen anmærkninger.  

 
Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer 
Frivillige udvalg skal gennemgås, og optimeres.  

 
Interne bestyrelsessager 
Ingen. 

 
Eventuelle rapporter fra klubudvalg 
Baneudvalg 
Forespørgsel fra Baneudvalget vedr. autoværn ved stien over til hul 10. 
Bestyrelsen er enige om, at det vil være en god idé. Det blev vedtaget, at baneudvalget skal budgettere 
med det i 2021. 

 
Eventuelt 
Ingen punkter 
 
Bestyrelsen 
Kolding Golf Club 


