
Bestyrelsesmøde d. 26. april 2021 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), Lis Møller Eriksen (LME, 
medlem) og Søren Langager (SL, medlem)  
 
Gæster: Eva Kjer Hansen og mødebooker 
 
Besøg fra Eva Kjer og sekretær  
JCA byder Eva Kjer velkommen.  
Bestyrelsesmedlemmer fortæller om sig selv og hvor længe de har været i klubben og hvorfor de er i 
bestyrelsen. MBN fortæller om medlemsfordelingen i klubben, aktiviteter, vores træner, elitespillerne og 
om vores juniorer, hvor golfen bliver leget ind. 
Eva Kjer fortæller, at hun hilser på alle foreninger i Kolding, da det er vigtigt at Kolding Kommune har et rigt 
foreningsliv. Ønsker mere viden om klubbens ønsker og fremtidsplaner. 
Bestyrelsen orienterede om klubbens betydning som idrætsforening i lokalsamfundet, tilbud om det sociale 
liv, vores forudsætning for en aktiv frivillighedsskare, den bynære placering, vores samarbejde med KK, 
både politisk og som lejere og om den kommende fredning.  
Bestyrelsen orienterede også med de udfordringer vi står overfor. Herunder Greenkeepergård og økonomi 
generelt, samt andre igangværende og kommende projekter. 
Vi orienterede om vores 2 økonomiske ansøgninger.  
Eva Kjer opfordrede os til at være yderst vedholdende, og at brande os overfor politikerne. 
 
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde, samt underskrive de virtuelle møders referater 
Alle referater blev godkendt. 
 
Udestående punkter fra sidste møde 
Bestyrelsen drøftede hvilke muligheder der er under hensyntagen til restriktioner/forsamlingsforbud vedr. 
Covid-19. Flere idéer blev vendt, men det blev vedtaget at MBN forespørger om lån af telt uden sider så der 
kan være flere til generalforsamlingen, da det er et stort ønske fra bestyrelsen, at generalforsamlingen kan 
blive afholdt fysisk i Kolding Golf Club. 
Der var enighed om at der arbejdes på, at dato for generalforsamlingen vil være den 14. juni / alternativt 
den 16. juni (begge dage kl. 19).  
 
Måneds- og perioderegnskab 
Vi er nogenlunde på budget for året. 
 
Opdatering på restancer 
Der er 3 der skal sendes til inkasso – resten er der styr på.  
 
Meddelelser fra formanden/næstformanden 
Repræsentantskabsmødet er udskudt til sidst i juni pga. Covid-19.  

 
Meddelelser fra manager og sekretariat 
Besøg fra Arbejdstilsynet/kort gennemgang af APV 
Mødet gik godt og der var kun små bemærkninger. 
Vi fik en grøn smiley i arbejdsmiljø.  
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Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer 
Status Greenkeepergård/KH 
Bestyrelsen bliver opdateret på situationen omkring greenkeepergården og der mangler et par ting endnu 
før byggeriet kan sættes i gang.  
 
Interne bestyrelsessager 
Der mangler en forbindelsesofficer til regeludvalg og handicapudvalg 

• SL vil gerne være forbindelsesofficer til de 2 udvalg. 

• Forbindelsesofficer til Junior udvalget blev JF 

• Forbindelsesofficer til Husudvalget blev KH 
 
Organisationsplan og tillæg til forretningsordenen 
Bestyrelsen har udarbejdet en organisationsplan, som bliver et bilag til Bestyrelsens Forretningsorden. Der 
bliver indføjet en ekstra paragraf omkring at i alle økonomiske anliggender skal der refereres til den enhver 
tid siddende manager. Dokumentet skal gøres klar til underskrift til næste bestyrelsesmøde. 
 
SDG17 certificering 
SDG17 certificering er sat på pause, det er meget tidskrævende, men certificeringen tages op igen senere.  
 
Dato for strategidag? 
Punktet udsættes til næste møde. 
 
Eventuelle rapporter fra klubudvalg 
Ordens- og regeludvalget/MBN 
Der undersøges omkring lokalregler / implementering af disse. 
Der er forslag om revideret ordensreglement, dette arbejdes der på med den nye forbindelsesofficer. 
Der laves et dokument, hvor kompetencer og ansvarsområder er beskrevet. Dette laves til alle udvalg. 
 
Eventuelt 
Drone tilladelse 
Frank Cilius har anmodet om en generel tilladelse til at kunne tage billeder med sin drone på goflklubbens 
arealer. Aftale med KGC skal være generel, så der ikke skal forespørges hver gang, hvis der lige pludselig er 
en god anledning, det rette lys mm.. Aftalen skal opsiges hvis man ikke ønsker at han længere må flyve over 
KGC´s anlæg. Anmodningen er givet af bestyrelsen på betingelse af at KGC adviseres, når han påtænker at 
benytte tilladelsen.  
 
Golfens dag 
Det gik rigtig godt. Der var mange glade mennesker og fint vejr. 
Vi havde besøg af ca. 100 personer, heriblandt mange børn, men der er pt. kun indgået 12 indmeldelser. Vi 
er fortrøstningsfulde i forhold til, at der nok skal komme flere indmeldelser.  
 
No Shows 
No shows er et stort fokus – også hos DGU og i de andre golfklubber i Danmark. Det er meget bekymrende, 
at det er 17 % af de bookede tider på 18-hulsbanen, der ikke bliver bekræftet. Om det er fordi at 
medlemmerne bliver væk eller ikke mener, at de skal bekræfte deres tid er uvist, men det bliver besluttet, 
at der skal sættes ind overfor det.  
Bestyrelsen vurderer om der skal etableres sanktionsmuligheder såsom udelukkelse fra tidsbestilling i en 
periode, hvis dette forsætter. 
Der er taget hensyn til at KGC har været nedlukket grundet Covid-19, så statistikken er fra 9. marts og frem. 


