
Online bestyrelsesmøde den 26-02-21 kl.12:30 

Tilstede:  Marianne Bryld Nissen (MBN, golfmanager), Jens Christian Andersen (JCA, formand), Jørgen Fink 
(JF, næstformand), Kurt Hansen (KH, medlem), Søren Langager (SL, medlem) og Lone Lindskov Bruun (LB, 
referent) 
Fraværende: Lis Møller Eriksen (LME, medlem) 
 
Forretningsministerium 
Bestyrelsen overgår til at være forretningsministerium fra mandag d. 1. marts 2021. 
Forretningsministerium må kun drifte og kan ikke træffe beslutninger om nye investeringer, 
Med hensyn til generalforsamling må bestyrelsen løbende vurdere, hvornår der kan indkaldes og sørge for at 
det sker 14 dage før afholdelse. Når det er muligt at afholde generalforsamlingen, tages der beslutning om 
hvor det er muligt at afholde den. 
 
Boet efter Hans Valdemar Jochumsen / Legat 
Vi har modtaget et legat efter et tidligere medlem – Hans Valdemar Jochumsen. Beløbet er endnu ukendt, 
men bestyrelsen drøftede hvad pengene skal gå til, når vi modtager dem.  
Der var enighed om at de penge legatet udløser skal være synligt for medlemmerne og når det er gjort op 
hvor meget legatet beløber sig på, vurderes der på, hvilket projekt det skal være. Der vil i løbet af marts 
komme en acontoudbetaling og senere på året modtager vi den endelige opgørelse. 
 
Greenkeepergården 
KH giver en status på byggeprojektet; oplægget skulle have været færdig 1. marts, men Bent Bruun (BB) 
mangler nogle informationer fra Kolding Kommune for at kunne færdiggøre udbudsmaterialet.   
Planen er foreløbig 14 dage forsinket. 
 
Åbning af klubhus 
Når 18-hulsbanen åbner, åbner klubhuset også, men der laves et afspærret område så det kun er muligt at 
komme til touchskærmen, sekretariat og toilet. Der laves en afspærring så det ikke er muligt at bruge hele 
klubhuset. Håndtørrerne fra Dyson afspærres ligeledes, da de vurderes til at være bakteriespredende. 
 
Bagmærker m.v. 
Udlevering af bagmærke, er ved at være klar og frivillige har meldt sig til at udlevere disse i weekender. Som 
tidligere besluttet er det kun dem, der har betalt, der kan få udleveret. 
Flemming Gerson og flere fra Baneservice vil gerne hjælpe med udleveringen. 
 
Åbning af Café KGC 
Den 8. marts vil Café KGC få sat et telt op, så de er klar til at sælge drikkevarer og lidt let mad ligesom i 
foråret. Åbningstiderne vil variere alt efter vejr og antallet af mennesker i klubben. D. 15. marts starter en ny 
kok i Café KGC.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Kolding Golf Club 
 


