
Bestyrelsesmøde d. 22. marts 2021 kl. 17-20 

Tilstede:  Marianne Bryld Nissen (MBN, golfmanager), Jens Christian Andersen (JCA, formand), Jørgen Fink 
(JF, næstformand), Kurt Hansen (KH, medlem), Lis Møller Eriksen (LME, medlem) og Søren Langager (SL, 
medlem) Lone Lindskov Bruun (LB, referent), 
 
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat er godkendt, underskrives næste gang der er mulighed for at afholde møde fysisk. 
 
Udestående punkter fra sidste møde 
Ingen 
 
Generalforsamling – hvornår? 
Da der stadigvæk ikke er meldt noget ud i forhold til, hvornår regeringen forventer, at 
forsamlingsforbuddet hæves, kan bestyrelsen stadigvæk ikke tage en beslutning om, hvornår 
generalforsamlingen kan afholdes. Så snart der er nyt, får I besked – forhåbentligt efter det næste 
bestyrelsesmøde ultimo april.  
  
Økonomi – herunder Måneds- og perioderegnskab faktuelt og i relation til budget (Manager) 
Økonomien ser fin ud og den tidligere baneåbning har gjort at greenfeeindtægten allerede er godt i gang. 
Udestående kontingenter fra februar er kr. 300.000 lavere end på samme tidspunkt sidste år, så 
sekretariats øgede fokus på dels kontingentindbetalingerne og efterfølgende rykkere har givet pote.   
 
Meddelelser fra formanden/næstformanden 
Næstformand Jørgen Fink har påtaget sig opgaven at finde og søge diverse fonde. Der kan være en del 
penge at hente og den mulighed skal udnyttes. Hvis der er nogen medlemmer, der kunne tænke sig at 
hjælpe Jørgen, så er de meget velkommen til at kontakte ham på jfinkkolding@outlook.com  
 
Meddelelser fra manager og sekretariat 
Personale  
Vi har pr. 1. marts fået 3 nye ansigter i greenkeeperstaben og de er allerede godt i gang. Udover at der er 
øget bemanding i greenkeeperstaben er der også blevet ansat 2 unge mennesker – Maja og Sebastian – til 
at bemande sekretariatet i weekender og på helligdage.  
 
Besøg af borgmesterkandidat Eve Kjer Hansen 
Borgmesterkandidat Eva Kjer Hansen har kontaktet Kolding Golf Club i forhold til at få en snak om, hvem vi 
er og hvad vi har af forventninger til Kolding Kommune. Hun kommer på besøg til næste bestyrelsesmøde, 
hvor vi igen kan samles fysisk og forsamlingsforbuddet forhåbentligt er sat op til mere end 5 personer. Hvis 
det ikke sker, så findes der en alternativ dato til mødet med Eva Kjer Hansen.  
 
Booking og bekræftelse af tider 
MBN fortæller, at det ser ud som om, at det er en større udfordring end først antaget mht. booking og 
bekræftelse af tider på især 9-hulsbanen. Bestyrelsen besluttede derfor at der også for klubberne-i-klubben 
på 9-hulsbanen skal bookes tid på samme måde, som klubberne-i-klubben gør det på 18-hulsbanen.  
 
Bestyrelsen bad herudover sekretariatet om at trække statistikker for no-shows på begge baner, som 
dokumentation for udfordringen. Regel- og Ordensudvalget bliver kontaktet for at se på, hvad vi kan gøre, 
for at få medlemmer og gæster til at booke og bekræfte deres tider. Dette tages op igen på næste 
bestyrelsesmøde d. 26. april 2021.  
 
Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer 
Ingen 
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Status Greenkeepergård 
KH giver en status på greenkeepergården: vi har nu fået bekræftet, at Kolding Kommune har afsat midler til 
at få Ankerhus revet ned. Nærmere dato følger. Der arbejdes på en løsning på husning af greenkeeperne 
indtil den nye greenkeepergård er færdig.  
Vi oplever desværre stadigvæk, at der er nogle udfordringer, som ikke tidligere er blevet adresseret, så 
arbejdet med den endelige byggeplanlægning går noget langsommere end vi ønsker det. Der arbejdes 
videre og når der er nyt melder bestyrelsen noget ud.   
 
Interne bestyrelsessager 
Ingen 
 
Eventuelle rapporter fra klubudvalg 
Ingen 
 
Eventuelt 
Ingen 
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