
Bestyrelsesmøde d. 16. november 2020 kl. 17-20 

Tilstede:  Marianne Bryld Nissen (MBN, golfmanager), Lone Lindskov Bruun (LB, referent), Jens Christian 
Andersen (JCA, formand), Jørgen Fink (JF, næstformand), Kurt Hansen (KH, medlem), Daniel Sivertsen (DS, 
medlem), Lis Møller Eriksen (LME, medlem) og Søren Langager (SL, medlem)  
 
Besøg: Peter Worck (Bureau Veritas) og Knud-Aage Skøtt 
 
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
Sidste referat blev godkendt og underskrevet 
 
Certificeringer – besøg af Peter Worck (PW) fra Bureau Veritas kl. 17.15 
KH har rettet henvendelse til PW for at bestyrelsen kunne få en bedre forståelse, hvad kræves det af os 
som klub. PW fortalte om opgaven vedrørende certificering og den er godt i gang, han fortalte om de 
fordele der er for klubben.   
 
Hjælp til budget 2021 - Besøg af Knud-Aage Skøtt (KÅS) kl. 17.30/17.45 
KÅS bydes velkommen 
KÅS fortæller lidt om sig selv og hvilke forudsætninger han har for at hjælpe. 
Bestyrelsen takker ja til KÅS hjælp til budget. 
 
Udestående punkter fra sidste møde 
Hvordan kan klubben hjælpe med a arbejdsmiljøet for de ansatte i café’en bliver bedre? (punkt fra d.19. 
sep., der blev udskudt) 
Bestyrelsen er enige om, at alle der arbejder i KGC skal behandles ordentlig og der skal laves en strategi til 
hvordan dette kan ændres til at alle taler pænt til hinanden. 
 
Hvordan sikrer vi at der bookes tid på 9-hulsbanen, ligesom det bliver gjort på 18-hulsbanen? (punkt fra 
d.19. sep., der blev udskudt) 
Intensivere baneservice for at hjælpe til med udviklingen af at der bliver booket. Derudover skal 
medlemmerne informeres om, at der skal bookes på 9-hulsbanen for at KGC kan se belægning og der kan 
laves en beregning på, hvor mange ressourcer greenkeeperne skal budgettere med til vedligehold af 9-
hulsbanen. 
 
Økonomi – herunder Måneds- og perioderegnskab faktuelt og i relation til budget (Manager) 
Det ser godt ud og vi er godt på vej til at nå budgettet. Vi arbejder på budget 2021 og det er næsten klart. 
 
Meddelelser fra formanden/næstformanden 
Ingen  
 
Meddelelser fra manager og sekretariat 
Status Greenkeepergård 
Byggetilladelsen er kommet.  
 
Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer 
Der arbejdes på at gøre hjemmesiden mere strømlinet. 
 
Interne bestyrelsessager 
Ingen 
 
Eventuelle rapporter fra klubudvalg 
Ingen 



Bestyrelsesmøde d. 16. november 2020 kl. 17-20 

 
Eventuelt 
Den 8. februar 2020 indkaldes til generalforsamling. 
 
Bestyrelsen 
Kolding Golf Club 
 
 


