
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kolding Golf Club 
Generalforsamling 2021 

Dato: 14. juni 2021 
Sted: Kolding Hallerne 

Ambolten 2-6 
(Guld loungen) 
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1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen peger på Kolding Golf Clubs advokat Niels Anker Michaelsen, Anker Law, som dirigent for 
generalforsamlingen.  

2. Formandens og udvalgenes beretninger 

Nedenfor har formand Jens Christian Andersen og udvalgsformændene nedfældet de vigtigste elementer fra 2020. 

Formanden vil på generalforsamlingen supplere denne med en mundtlig beretning.  

2.1. Formandens beretning 2020 
Kære medlemmer af Kolding Golf Club/KGC. 
 
Uanset den uvante situation vi alle oplever, følger her den skriftlige beretning for den 87. sæson for Kolding Golf Club 
– for året 2020. 
På overfladen virkede 1. Nytårsårsdag 2020 helt normal. Nytårskoncert og skihop. Statsministerens tale til danskerne – 
og Wuhan var meget langt væk 
På den forrige generalforsamling kunne vi byde velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. Som vedtægterne 
foreskriver, var to suppleanter – Kurt Hansen og Martin Ovesen begge på valg, og begge blev valgt. Nyvalgte 
medlemmer til bestyrelsen blev Daniel Sivertsen og Jørgen Fink. Samtidig blev Lis Møller Eriksen og Søren Langager 
valgt til suppleanter. Kontinuiteten i bestyrelsen blev personificeret af Erik Nørgaard Graversen, Lasse Grejsen Krogh 
og Jens Christian Andersen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Jens Christian Andersen 
(formand) Jøren Fink (næstformand) Erik Nørgaard Graversen (Kasserer). 
Ganske kort tid efter generalforsamlingen meddelte Lasse G. Krogh at hans professionelle arbejde krævede så meget 
af hans tid, at han ikke så sig i stand til at rette den nødvendige opmærksomhed det kræver, at være et aktivt medlem 
af en frivillig bestyrelse. Lis Møller Eriksen som var første suppleant, påtog sig ansvaret, nu som fuldgyldigt 
bestyrelsesmedlem. Midt på året meddelte Martin Ovesen bestyrelsen at han havde fået en stilling som konsulent 
(senere direktør) i Royal Oak, så han udtrådte af bestyrelsen. Som anden suppleant overtog Søren Langager ansvaret 
som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. I august måned blev Daniel Sivertsen far for anden gang. Daniels Sivertsen 
forsøgte i løbet af efteråret at få pligterne overfor familien, arbejdet og den frivillige indsats til at hænge sammen, 
men sidst på året i november måned meddelte Daniels Sivertsen bestyrelsen at måtte foretage en ny prioritering af 
sin tid, så han udtrådte af bestyrelsen og meldte sig samtidig ud af Kolding Golf Club. 
I den mellemliggende periode i primo oktober trak Erik Nørgaard Graversen (kassereren) sig fra bestyrelsen. Grundet 
en for dårlig kommunikation omkring Eriks udtræden opstod der en del ”korridorsnak” og rygter. Lad det være sagt 
nu; Erik trak sig ud af bestyrelsen ud fra hans egen etik, hans egne holdninger og personlige synspunkter om det 
uskønne forløb der var omkring GFCN1 – et forløb som jeg personligt påtager mig ansvaret for. Den beslutning Erik 
traf, har jeg den dybeste respekt for. Erik har siden sin udtrædelse været behjælpelig med indsigt, råd og viden 
omkring Green Keepergården projektet. 
 
Til Lasse, Martin, Daniel og Erik -Tak for indsatsen. 
 
Det har efterladt en bestyrelse på fem medlemmer. Vi valgte ikke at selv supplere bestyrelsen, da det må være og skal 
anses for et anliggende for Generalforsamlingen. Frivilligt henvendte et tidligere medlem af bestyrelsen og tidligere 
kasserer Knud- Aage Skøtt sig til manageren og tilbød sin assistance og økonomiske viden, og en hjælpende 
håndsrækning. Knud- Aage Skøtt vil ikke indtræde i bestyrelsen fremover. 
 
Knud-Aage! Tak for din indsats.  
 
Administration: 
Lars Storm indgav – som I alle ved - sin opsigelse i slutningen af 2019, men lovede ved samme lejlighed, at forsætte 
som manager for klubben frem til efter generalforsamlingen, som blev afholdt 25.februar 2020. Bestyrelsen traf 
enstemmigt en beslutning om at tilbyde Marianne Bryld Nissen stillingen som manager. Det skete på baggrund af 
Mariannes solide viden omkring administrationen af klubben, og på en anbefaling af Lars Storm. Marianne tiltrådte 
stillingen 1. marts 2020. Med udgangspunkt i den strategiplan bestyrelsen, ledelsen, medarbejdere og enkelte 
udvalgsmedlemmer havde lagt i januar måned skulle vi nu se ind i fremtiden. Den 11. marts - 1½ uge senere stoppede 
fremtiden samarbejdet, og hverdagen blev en helt anden. 
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Danmark, Europa og det meste af den vestlige verden lukkede ned. Fra den ene dag til den anden (næsten) 
forandrede hverdagen sig for klubbens medlemmer og klubbens ansatte. Nye daglige anvisninger fra DGU og Kolding 
Kommune skabte en fuldstændig uvant situation. Klubhuset skulle lukkes, medarbejdere skulle arbejde hjemmefra, 
forsamlingsforbud blev indført etc.  I den nye situation skulle Laura og Marianne nu virke – forsøge at skabe service på 
distancen, og samtidig følge gældende retningslinjer – retningslinjer, som ikke altid var nemme at forstå endsige 
overholde, hverken for dem eller klubbens medlemmer. Gav det gnidninger og misforståelser? – Helt sikkert, og vel 
også ganske naturligt. Laura har påbegyndt den sidste del af sin uddannelse, og er vokset godt ind i opgaverne, og er 
vokset med opgaverne. Lone Bruun blev ansat som bogholder i KGC. Vi har igen kunnet in source regnskabsfunktionen 
fra BDO. Så Lone velkommen til KGC. Lones arbejde fokuserer primært på det administrative og den økonomiske side 
af sekretariatets funktioner, og det medfører at Marianne og Laura fremover får frigjort tid til forskellige projekter, og 
servicering af klubbens medlemmer og gæster.  
Har det været et udfordrende år – ja det har det. Det var på flere områder en ny sammensætning af bestyrelsen.  Nye 
opgaver for Marianne og Laura – nye restriktioner og anbefalinger næsten dagligt – en ny fælles forståelse hos såvel 
ansatte som medlemmer, som langt de fleste skulle og kunne forholde sig til på en ordentlig måde. Der var få 
undtagelser både i negativ og positiv retning – og sådan vil det højst sandsynlig altid være i en forening med ca. 1200 
medlemmer.  
 
Til Laura, Lone og Marianne – tak for indsatsen i en tid, som var/er så total anderledes. 
 
Økonomi: 
Trods Corona pandemien har 2020 igen været et år med et stabilt økonomisk fundament. Den stabile og voksende 
medlemsskare – selve foreningens fundament sikrede ca. 2/3 dele af klubbens ”omsætning”. Offentlige tilskud, 
sponsorindtægter, greenfee indtægter mm. gav deres bidrag til økonomien, hvorimod Company Days blev aflyst på 
stribe. Men den egentlige årsag til det pæne driftsresultat har året igennem været et ansvarsfuldt fokus på 
omkostninger, mulige besparelser, og oprydning i direkte tabsgivende aftaler. En ansvarsbevidst omgang med de 
økonomiske midler – jeres penge! 
Som sædvanlig har de store udgiftsposter været banen, klubhuset og administrationen.  
 
Regnskab og budget for det kommende år vil blive gennemgået i detaljer på generalforsamlingen. 
 
Greenkeeperne: 
Danny Skytte og det samlede team på Greenkeepergården gjorde igen i 2020 en fantastisk indsats. Sæsonen startede 
med en gedigen storm der væltede træer rundt om på banen – en udfordring som kombineret med en meget våd 
vinter de alle tog i strakt arm. Corona pandemi, krav og påkrav fra såvel DGU og myndigheder blev efterlevet ud fra et 
ansvarligt nødvendighedsprincip. I begyndelsen af året påbegyndte vi, og færdiggjorde en ny hovedvandingsledning, 
et tiltrængt projekt, som på en og samme tid indvirkede på banens stand, samt en reducering af vandforbruget med 
besparelser til følge. Den samlede omkostning beløb sig til ca. 1,4 Mill. Kr. Som klubben kunne betale inden for den 
eksisterende kreditramme.  Alle forhindringer og projekter til trods åbnede 18 huls banen kun ca. 14 dage senere end 
normalt. Banens udseende og stand er tip top, og når professionelle arbejder ved vi også at hvad der er godt, kan blive 
bedre, og det er målet for det samlede greenkeeperteam. Det er banepleje og naturpleje på højt niveau.  En 
arbejdsulykke den 1. maj havde heldigvis en lykkelig og heldig udgang. Eleven Virgil kørte ud over skrænten ved stien 
op fra hul 16. Heldigvis med mindre personskader og alvorlige skader på materiel – ikke omvendt. Arbejdstilsynet 
inspicerede ulykkesstedet få timer efter, men den senere rapport gav ikke anledning til nogen anmeldelse. 
I skivende stund ved vi at fredningsplanerne for hele området omkring golfbanen og Marielundsskoven nu er overgået 
til forvaltningen, og processen er igangsat. Vi blev informeret om dette på et virtuelt møde med politikere og 
repræsentanter fra Danmark Naturfrednings Forening. Selve processen vil sandsynligvis strække sig over en fireårig 
periode.  
Banen er klubbens ”varemærke”. Både internt blandt medlemmer og blandt gæster får anlægget en stor og 
velfortjent ros. 
 
Danny og hele greenkeeper teamet. Tak for indsatsen i 2020. 
 
Restauranten: 
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Jens Christian Kejser har ikke haft et nemt år. På en enkel og en for Jens Christian Kejser lønsom facon ændredes ved 
sæsonstart cafeens spisekort og udbud af mad- og drikkevarer. Det var en afbalanceret indsats, hvor hensyn til de 
enkelte fastfood og frokost retter, kunne kombineres med et bredere udbud af menuer til gavn for ”aftenholdet”, 
klubber i Klubben, samt vore gæster. Fra starten af 2020 var ordrebogen fyldt med arrangementer, fester, 
konfirmationer og andre sammenkomster, som en del af klubbens medlemmer afholder i restauranten. Company days 
var forhåndsbooket – og så trådte forsamlingsforbud og lukningspåbud i kraft. Annulleringer strømmede ind. 
Foreningens medlemmer og Jens Christians forretning blev sat under pres. Medlemmerne kunne ikke bruge 
faciliteterne, Jens Christian Kejser kunne ikke skabe en omsætning. Trinvis under genåbningen af klubben blev der 
etableret nødløsninger – og Poul Jepsen stillede et telt til rådighed – uden beregning - for Jens Christian og klubbens 
medlemmer. Kriser har også en tendens til, at bringe det bedste frem i mennesker. På medlemmernes vegne – tak for 
det Poul.  
Jens Christian Kejser måtte igen sidst på året indrette sig efter de anvisninger/påbud, der kom fra DGU og 
myndigheder – der blev indført maske på bud i baren, og sådan kan vi næsten blive ved. Højsæsonen forløb næsten 
som normalt, og de mange green fee gæster besøgte flittigt restauranten. På strategimødet i januar 2020 blev det 
besluttet at afsætte økonomiske midler til en forskønnelse og opgradering af cafe-og restaurantområdet, og det er 
stadig på to-do listen. Årets forløb, og skiftende fokus gjorde at dette blev nedprioriteret i 2020.  
 
Træneren: 
Klubbens træner – Kenneth B. Hansen har en god bredde i tilgangen til rutinerede og nye spillere. Holdtræning og 
individuel undervisning skaber et rimeligt flow hen igennem sæsonen. Spidsbelastninger skaber altid ventetider, sådan 
er det. I et år hvor mange mennesker har søgt mod golfen (om det så skyldes en oprigtig interesse eller det er en 
indvirkning fra pandemien må stå hen i det uvisse – vi ved det ikke rigtigt) giver det et øget pres på 
træningskapaciteten. I et større perspektiv, og i relation til den strategi bestyrelsen arbejdede med i november 
måned, er en dygtig træner det professionelle omdrejningspunkt i tiltrækningen af nye medlemmer. Det er et mål i 
rekruttering af nye medlemmer at satse mere på juniorer 0-18 år og medlemmer i alderen 40-60 år. Aldersklasser 
med hver deres forventninger og ønsker – det kræver en god forståelse at møde disse forventninger i øjenhøjde. 
Noget af det der inspirerer Kenneth, er diversiteten i træneres arbejde.  I et samarbejde som skal foregå i gensidig 
respekt for klubbens brede behov og trænerens planlægning. 
 
Jens Christian og Kenneth tak for jeres indsats i 2020. 
  
Klubben KGC. 
Kolding Golf Club er en forening hvor mere end 1000 medlemmer (læs mennesker) kan mødes omkring den fælles 
interesse GOLF – som nybegynder, som mangeårigt medlem, som junior eller senior. Mennesker som har golf som 
sport og flertallet, som har sporten som en hobby. I relation til befolkningssammensætningen repræsenterer KGC fire 
generationer af mennesker – fra de yngste til de ældste. Hver generation har sine egne præferencer, mål, håb, 
drømme og hverdag. Det skal der være rum til i foreninger, hvor der er plads til alle, og alle fortjener en plads.  Dog er 
der stor forskel på fortjener og have krav på. Der er 9 klubber i Klubben, og det er der delte meninger om. Nogle er for 
– andre imod. Det er individuelle synspunkter, hvor man ikke kan skelne mellem rigtigt eller forkert. Men de er der, og 
Klubber i Klubben har så afgjort en vigtig rolle at spille i det sociale samvær, som en forening også er. I 2020 har 
samværet med andre være under pres. Corona pandemien satte begrænsninger, uanset om vi var i stand til at forstå 
den dybere mening med restriktionerne eller ej. Sammenlignet med andre år mødte langt de fleste af os for første 
gang i livet overhovedet ufrihedens snærende bånd. Maskepåbud – forsamlingsforbud – isolationspåbud – 
rejseforbud - blot for at nævne nogle få af de mange bud. E mails, telefonsamtaler, diverse sociale medier (Facebook 
Twitter etc.) er alle nyttige redskaber til at holde den sociale kontakt ved lige, men de kan aldrig erstatte den 
emotionelle kontakt som vi alle har brug for. Så – jo samværet har været under pres. I en sådan situation betyder 
nærheden, venskabet og en fælles interesser noget vigtigt, enten du som medlem af KGC er medlem i en af Klubberne 
i Klubben eller ej. KULTUR ER VIGTIG! 
Der var 13 (senere 12) udvalg i Kolding Golf Club – hver især med deres fokusområde. Udvalgene repræsenterer 
diversiteten, bredde og sammenhængskraften i klubben. Det er en indsats af frivillige ildsjæle, som hver især yder 
deres til, at hverdagen fungerer så godt som muligt. Frivillige, som hver især tilbyder sin assistance på flere niveauer, 
og uden deres indsats ville hverdagen se anderledes ud. Det er en på flere områder uvurderlig indsats – både 
økonomisk og menneskeligt. Der skabes en balance mellem medlemmernes forventninger og ønsker, til klubbens 
overordnede drift. Helt naturligt ønsker diverse udvalg flere ressourcer til netop deres ansvarsområde, og derfor vil 
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det altid vær et prioriteringsarbejde, sammen med manageren at sætte det alt ind i et helt perspektiv til gavn for 
klubbens bedste. Hvis alt er muligt, er intet muligt. Der har været situationer hvor samarbejdet har været udfordret. 
De situationer er for de flestes vedkommende blevet løst ved, at ansatte og frivillige har sat sig ved bordet, givet 
forskellige synspunkter til kende, og talt sammen i gensidig respekt – for igennem dialogen at nå frem til en løsning, 
som gavner klubben på kort og lang sig. Det lykkedes desværre ikke med Sponsorudvalget, som valgte at trække sig 
hen på efteråret. 
 
Til alle frivillige – tak for en uvurderlig indsats i 2020 
 
Investeringer. 
Det absolut dominerende projekt i 2020 var greenkeepergården – og det er det stadig. Bestyrelsen fik i løbet af 
efteråret uvurderlig hjælp og viden fra Bent Bruun, som har en faglig ekspertise i den form for projekter. Det er 
komplekst, det kræver overblik og sans for detaljer på samme tid, og det er Bents kompetence. Kan budgettet holde? 
Hvordan ser tidsplanen ud? Hvordan kombineres optimal funktion med bygningens æstetik, og er der muligt?  Blot få 
eksempler på de overvejelser Bent gør sig sammen med bestyrelsen og manageren – fordi vi bør bygge for fremtiden! 
Der er andre ønsker også. Overdækket træningsfaciliteter, som kan blive et værdifuldt aktiv på sigt. Forskønnelse af 
klubhusets faciliteter, som bliver til gavn for medlemmerne. Igen bliver prioriteringsspørgsmålet aktuelt. 
 
Bent tak for din hjælp 
 
Da vi Nytårsaften 2020 så ind i et nyt år, så vi også ind i et nyt årti. Vi forventede os vel alle meget, som mennesker 
altid gør. Ingen af os anede hvad der ventede os – og det var vel egentlig godt vi ikke gjorde det. Hvad bringer så 
2021? Hvem ved! 
Men vi ved følgende: 
Marianne Nielsen vandt DM for veteraner 
Finn Andersen opnåede en 3. plads ved DM for seniorer 
Nina Andersen spillede sig til en flot 2. plads ved DM U14 
KGC blev bronzevindere i Santander Ungdom 
OG….. 
I 2020 blev der spillet – 
24.201 runder golf af klubbens egne medlemmer 
5115 runder golf af green – fee gæster 
I højsæsonen beskæftiger KGC 12 ansatte og 3 weekend medhjælpere. 

 
ALLE ØNSKES EN RIGTIG GOD SÆSON 2021! 
 
På bestyrelsens vegne 
Jens Christian Andersen  
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2.2. Udvalgsberetninger  

2.2.1. Baneudvalget 

Af væsentlige tiltag gennem 2020 kan nævnes følgende: 

Vi har fået et meget tiltrængt nyt vandingsanlæg. Det fungerer upåklageligt og har frigivet mange timer til andet 

arbejde end at forsøge at holde et udslidt anlæg kørende. En ikke uvæsentlig sidegevinst er en besparelse på ca. kr. 

60.000 i el om året. Nedgravningen af den nye ledning har naturligvis efterladt sig spor på banen, eftersåningen har 

taget mere tid end forventet blandt andet på grund af det tørre forår. Vi forventer renderne lukket hen mod midten af 

sæson 2021. 

Der er sået en ny og mere robust græsart på vore greens, så de på sigt bliver bedre til at tåle vinteren. 

Alle dræn på banen er fundet og spulet rene, så vandet bedre drænes væk. 

Nogle af disse dræn er i bunkers, så vi håber, at vore bunkere bliver mere tørre og dermed knap så kompakte. 

• Vertidrænet greens og alle fairways 

• Fået teestedsmarkeringerne i granit 

• Lavet en 6-huls pitch & put bane på indspilsområdet 

• Lavet grundig beskæring på hul 13 

• 10. fairway er blevet udvidet 

• Der er sat autoværn op ved opkørsel fra hul 16. 

• Vertidræning af greens på 9-hulsbanen 

• Etableret nyt dræningssystem på hul 14 

Planen for 2021 

• Topdress af fairways i foråret, når der er gang i væksten igen 

• Lave en ny adgang til tee 56 på hul 2 

• Vi har investeret i nye fairwayklippere 

• Den nye greenkeepergård bliver en realitet i 2021 

• Starter processen omkring dræning på 9-hulsbanen 

• Vertidræne fairways 

• Eftersåning af renden fra vandingsanlægget, dvs. der vil blive hegnet ind, så græsset kan få ro til at komme 

ordentlig op.  

Vi har i 2020 haft en meget fin golfbane. Det er vi måske ved at være vant til, men når man spørger vore gæster eller 

at de spontant udtaler sig om vores bane, er det i meget positive vendinger. 

 

Det kan vi takke Danny og hans dygtige team for, og ambitionen er stadig at foretage forbedringer, hvor det er muligt. 

 

KGC har et rigtigt flot anlæg. 

 

Med venlig hilsen. 

Gorm Hollesen,  

Formand, Baneudvalget. 

 

Udvalgsmedlemmer 2020. 

Marianne Bryld Nissen        Golfmanager 

Danny Skytte                          Chefgreenkeeper 

Gorm Hollesen                       Formand 

Jørgen Kjer                              Medlem 

Mogens G. Nielsen                Medlem 
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2.2.2. Husudvalget  

Året 2020 har været en mærkelig opgave for husudvalget, primært i forbindelse med behov og ønsker om 

vedligeholdelse, udskiftning og reparationer, både for huset, for medlemmer og gæster, det har været en kæmpe 

udfordring, især i forbindelse med corona-situationen, og dets mange restriktioner og påkrav, selv om vi alle har 

forsøgt at få det optimale ud af trængslerne, har morskaben og kontakten med venner, spillere og medarbejdere 

skabt en meget akavet oplevelse. 

  

Klubhuset og bagbygninger har været økonomisk hårdt belastet af de vedligeholdelsesmæssige krav til rengøring, 

afstand og afspritning, m.m.  Så kommer vi til det næste spændende spørgsmål, vil 2021 se ligesådan ud. 

 

De vigtigste opgaver og tiltag, som er blevet udført i 2020, har været. 

Ændring af låse og adgangssystemer til huset og bagbygningen fra tidsstyring med ur, til brik / kode op låsning, det har 

givet en meget sikrere og lettere adgang. 

Rullegitter er opsat mellem cafe og barområde, og ny dør mellem restaurant og cafe. 

Restauranten har fået ny opvaskemaskine. 

 

Haveholdet, "Blomsterpigerne", som består af: Karen Lauridsen, Grethe Gydesen, Hanne Halkjær, Mona Roskjær, Inger 

Ramsgaard & Bodil Spanggaard har også i 2020, udført et kæmpearbejde med at holde de udendørs bede, krukker og 

gangarealer opdaterede, stor ros og tak til dem. Vi håber at de vil gentage succesen i 2021. 

 

Udvalgets opgaver og kommende tiltag vil fortsat blive foretaget med fokus på besparelser bl.a. ved at vi selv udfører 

en stor del af opgaverne, men også i et godt samarbejde med klubbens sponsorer, leverandører, administration, 

bestyrelse, og øvrigt personel i KGC. 

 

Udvalget sender en stor tak til alle frivillige og ansatte, som i årets løb har givet en hjælpende hånd med, for at det både 

kan fungere og samtidig være en fornøjelse at se og opleve, såvel for gæster som for klubbens egne medlemmer.  

 

En speciel og stor tak fra husudvalget til bestyrelse, sekretariat, manager, restaurant, udvalgsmedlemmer og ikke 

mindst til Danny og hans greenkeepere for opbakning gennem sæsonen. Udvalget håber også i 2021, at kunne trække 

på jer til nødvendige opgaver. 

 

Tak til Kolding Golf Clubs medlemmer for interesse, gode råd og kommentarer i årets løb. 

 

På husudvalgets vegne 

Ivar Spanggaard, formand Husudvalget 

 

Husudvalget 2021 består af:  

Karen Lauridsen, Grethe Gydesen, Thorkild Skovboe, Ebbe Holst, Inger Ramsgaard og Ivar Spanggaard. (Suppleant: 

Gerda Marie Sørensen). 
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2.2.3. Turneringsudvalget  

Golfsæsonen 2020 gik jo hen og blev ramt, som alt andet, af Covid-19. 
 
Dette medførte i starten, og i slutningen, af sæsonen til aflyste turneringer grundet forsamlingsforbuddet. 
 
Der blev dog afholdt et antal turneringer, hvor især holdturneringerne havde pæn stor tilmelding. 
Hvorvidt Corona havde noget at sige til den lidt lave tilmelding i de individuelle turneringer, vides ikke. 
 
Klubmesterskaberne blev også afholdt, og her med rigtig god tilslutning på herresiden, hvorimod der som sædvanligt 
desværre ikke var tilstrækkelig med tilslutning på damesiden, til at mesterskaberne kunne afholdes. 
 
Turneringerne for 2021 sæsonen er ved at være på plads, men i disse Corona tider er det jo ikke til at vide, hvornår 
Danmark igen åbner op, så vi kan spille golf. 
Vi må håbe, det bliver i nær fremtid, så vi alle igen kan komme ud og spille/nyde denne sport, vi holder så meget af. 
 
Som noget nyt, kigger vi på, om vi kan afholde en turnering én hel uge hen over sommeren, hvor der rejses penge til 
kampen mod kræft - primært Børne Cancer Fonden. Dette er på tegnebrættet i samarbejde med Anders Vestergaard. 
Mere info herom senere. 
 
Turneringsudvalget 2020 bestod af følgende: 
Kaj Lykke Iversen, Jens Christiansen, Jørgen Fink og Klaus Raabjerg (formand) 
 
Turneringsudvalget 2021 består af: 
Kaj Lykke Iversen og Klaus Raabjerg 
 
Med håbet om, at vi igen meget snart kan mødes i Kolding Golf Club. 
 
På udvalgets vegne 
Klaus Raabjerg 
 

2.2.4. Begynderudvalget  

Også for begynderudvalget har året været præget af Coronarestriktioner og deraf følgende begrænsninger i vores 

virke. 

Vi har haft 143 registrerede begyndere og desværre har kun ca. 1/3 videreført deres medlemskab i klubben, hvilket er 

betydeligt mindre end i de senere år, hvor ca. 65% er blevet medlemmer. 

Vi har ikke kunnet afholde infoaften i foråret, men Golfens Dag blev afviklet med mange deltagere men desværre kun 

få indmeldelser.  

Kaninmatcherne har været meget dårligt besøgt, selv om der er blevet skrevet mange opfordringer om at deltage. I 

starten kunne vi heller ikke samles efter matchen til hyggesnak mv, hvilket ikke var optimalt.  

Matchen på for-ni i juni blev aflyst, hvorimod vi med succes gennemførte vores traditionelle Greensome match over 

18 huller i september. 

Vores teori er, at nogle måske har betragtet det reducerede kontingent for begynderforløbet (kr. 1000,-) som en billig 

måde at spille Pay and Play gennem hele året. 

Udvalget har været repræsenteret på to af DGU’s kurser vedr. begynderforløb og vi er blevet overbevist om, at det er 

nødvendigt at lave et mere stramt begynderforløb – både for at følge DGU’s anbefalinger og handle, som de fleste 

andre klubber gør. 

Udvalget har derfor gennem efterår og vinter udarbejdet et nyt koncept, som vi vil sætte i søen til foråret, hvilket vi 

glæder os til. Det drejer sig i korthed om, at alle kaniner for at erhverve sig golfkørekortet skal deltage i mindst 5 

undervisningslektioner hos Kenneth, 5 kaninmatcher, en regelaften i klubhuset, gennemføre Oswalds regelskole samt 

opnå et handicap på 53. 
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Vi har desuden besluttet at anskaffe et DGU’s Short Game Kit. Vores idé er, at det kan bruges til mange ting både i 

begynderregi og i klubben som helhed. 

 

Begynderudvalget består både i 2020 og 2021 af følgende: 

Lisbeth Vinge 

Dorit Bay 

Morten Ammitzbøll 

Niels Sterling 

Birthe Bache (formand) 

 

På begynderudvalgets vegne 

Birthe Bache 

 

2.2.5. Handicapudvalget 

Året startede med den sidste gang års regulering, for fra 2021 gælder det nye WHS-system.  

 

2020 blev også handicapreguleringsmæssigt et anderledes år. CORONA situationen betød, at alle indberetninger af 

scores fra private runder (undtagen udenlandske runder) skulle ske med selvregulering. Selvregulering er kommet for 

at blive, og fra 2021 gælder dette også for udenlandske runder. Der blev i 2020 indført nye muligheder for andre 

handicapgrupper kunne fortage indberetninger for 9-hulsrunder. Handicapgruppe 1 spillere (under hcp 4,5) fik i løbet 

af året også mulighed for indberet fra private EDS lignende runder, dog ikke gældende til regulering i 2020, men kun 

som baggrund for det nye handicap i 2021. 

 

Udvalgets opfordring til at følge med på www.golf.dk, om det nye WHS system har åbenbart virket. Antallet af 

indberettede scores er steget, helt i tråd med DGU´s opfordring. Medlemmerne lader til at være trygge ved det nye 

system, da udvalgets medlemmer indtil nu ikke har fået mange spørgsmål til det nye system. Dem som har kunnet se 

problemer med det nye, har måske allerede fundet løsninger derpå. Der er, som konsekvens deraf, en klub i klubben 

som har valgt at indberette scores på ny måde. 

 

Er der problemer med det nye WHS system, så tøv ikke med at kontakte udvalget.  

 

Lidt tal for 2020 (med 2019 i parentes), der er i alt fortaget 12.297 (10.954) handicapreguleringer, heraf er 71 % (48 

%) udført som selvregulering (spillerne selv), 15 % (12 %) er via turneringer (dvs. turneringsudvalg/-ledere)og endeligt 

er 14 % (40 %) udført af handicapudvalgets medlemmer/administrationen.  

 

Vi i handicapudvalget håber på at alle får en god sæson 2021. 

 

Handicapudvalgets medlemmer i 2020 og 2021: 

Janne Schmidt 

Marianne Nielsen 

Søren Bolvig 

Christian Bruun (formand) 

 

På Handicapudvalgets vegne 

Christian Bruun 
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2.2.6. Eliteudvalg  

Året 2020 har jo som vi alle ved været et meget specielt år, hvilket også gav sig til udtryk for elitespillernes 
vedkommende såvel på det individuelle såvel som det holdmæssige plan. 
 
Danmarksturneringen blev ændret således at der kun blev afviklet 3 spillerunder mod normalt 6. Derfor var det 
afgørende at være skarp på dagen, da en dårlig start hurtigt kunne få konsekvensen af nedrykning. 
 
Damerne stillede for første gang op i 1. Div. og det var en spændende sæson de gik I møde, men desværre flaskede 
tingene sig ikke for pigerne. Vi vidste, at vi havde en spiller som skulle til USA, men samtidig blev en af vores faste 
spillere desværre syg og så var det op ad bakke. Det resulterede desværre i en nedrykning, men pigerne er klar til at 
give den gas i det nye år. 
 
For herrernes vedkommende var det både og. Santander Division var utrolig tæt og det sidste put var så afgørende at 
hvis det var gået i, så var der medaljespil. Men desværre måtte drengene se sig selv slutte på 3. pladsen i puljen, så vi 
håber at der skal være medaljespil i 2021. 
3. Division derimod gjorde rent bord og det gjaldt også da der skulle spilles oprykningsspil, så Kolding har igen et 
herrehold i 2. Division i sæsonen 2021 
 
Junior Eliteholdet rykkede afsted hele sæsonen og de var rigtige gode da det spidsede til og kunne hive 
bronzemedaljer med hjem til Kolding, hvilket vi er meget stolte af. Godt gået! 
 
På det individuelle niveau var der ikke meget turneringsgolf I 2020, men alligevel var der flotte resultater. 
Morten Lykkegaard vandt Barløseborg Open og Nina Andersen havde flere flotte resultater, som gav hende en plads 
på det danske ungdomslandshold. Kæmpe tillykke med det Nina og fuldt fortjent med al din kæmpe arbejdsindsats. 
Og hun var ikke den eneste der skal vise det danske flag. Rikke Svejgaard kom på Damelandsholdet. Det er virkelig flot 
af vores piger og vi håber at det skaber en grobund for en fast gruppe af dygtige piger for fremtiden. 
 
2020 var også året hvor vi har sagt farvel til nogle drenge og piger, som har givet den gas for Kolding Golf Clubs Elite i 
flere år. Vi håber alt det bedste for jeres fremtid. 
 
2021 bliver et år hvor vi håber at tingene normaliseres igen, så der kan blive mere golf og specielt at vi kan komme til 
at spille på hjemmebane i Danmarksturneringen. Vi glæder os til at se jer i Kolding Golf Club igen. 
 
På vegne af eliteudvalget 
Anders Vestergaard, formand 
 
Eliteudvalget består i 2021 af: Anders Vestergaard, Anders M. Paulsen, Thomas Danielsen og Kenneth Bendix Hansen 
 

2.2.7. Juniorudvalget  

En på mange måder underlig golfsæson 2020 er ovre. Sæsonen kom forsinket i gang i maj måned med et stærkt 

reduceret turneringsprogram, der både forkortede D-Tour, og den nye Danmarksturnering for juniorerne. Nye 

turneringer som vi alle havde set frem til. Alligevel kan vi gøre status på et 2020 med et flot fremmøde til træning, 

samt nogle flotte resultater for juniorerne.  

 

Træning 

Kenneth har igen i år stået for træningen. Mandage med U10 hvor det har været skønt at se de mange engagerede 

forældre og børn. Et flot fremmøde, og en fantastisk forældreopbakning. Tirsdag og torsdag med de lidt ældre 

juniorer. Dejligt at se opbakningen til træningen, og ikke mindste jeres engagement og altid gode humør. Sidste men 

ikke mindst en kæmpe tak til Kenneth for altid velforberedt træning, samt en god frisk tone med juniorerne.  
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I uge 27 blev der afholdt træningscamp. 28 deltagere fra KGC og omkringliggende klubber. Vi satser på at gentage 

succesen i 2021. En uge, som virkelig styrker det sociale forhold mellem juniorerne. 

 

Turneringer 

I D-tour har vi haft 8 spillere med i 4 gennemgående turneringer. Vi har haft flere rækkevindere i D-Tour, og generelt 

mange flotte resultater.  

I den nye Junior Danmarksturnering havde vi 2 hold med – 1 i eliterækken, og 1 i 1. division. Eliterækken kvalificerede 

sig med 3 sejre til sæsonfinalen i september, som blev afviklet på Lübker. Her blev det til nogle flotte bronzemedaljer 

efter et tæt nederlag i semifinalen. Vores Junior i 1. div. må desværre en tur ned i Kvalifikationsrækken i 2021.  

Vores Juniorhold U16 opnåede en 3. plads i Landsdelsfinalen i september, så det lover godt for sæsonen 2021. 

 

    
 

På den individuelle front opnåede Nina Andersen en flot 2. plads til Årgangsmesterskaberne U14 – et stort tillykke 

herfra. 

Vores egen Junior-rangliste (Kolding Junior Open presented by AutoCentralen) blev aflyst i maj grundet COVID-19, 

men det lykkedes os at afvikle den i juli måned. Desværre regnede turneringen væk, og vi måtte reducere turneringen 

til 18 huller. Vi forsøger at afvikle turneringen igen i 2021, hvor d. 15. maj er lagt i kalenderen. 

Derudover har vi afholdt 2 fredagsmatcher mod Fredericias juniorer, med hjemmebanesejre i begge tilfælde, samt 2 

månedlige fredagsmatcher, som blev rundet af med en afslutningsturnering i oktober med Josephine som en suveræn 

vinder. 

 

   
 

Planlægningen frem mod 2021 er nu i fuld gang, og vi krydser fingre for, at vi i 2021 får lov til at starte op i april 

måned. 

Mvh. Juniorudvalget: 

Marianne, Lars S., Lars C., Jakob, Søren, Kenneth og Anders (formand) 
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2.2.8. Ordens- & regeludvalget  

2020 har været et stille år for regeludvalget. Der har ingen disciplinærsager været. 

 

 På vegne af Regel- og Ordensudvalget  

Niels Holgersson (formand) 

 

2.2.9. Baneservice  

Baneservice har kørt 64 runder i 2020, hvilket vi syntes er et flot antal, alt taget i betragtning. Og vi er overalt blevet 

modtaget med positive tilkendegivelser, og har kun haft meget få, som ikke helt har forstået at golf koster penge, og 

specielt når man spiller greenfee skal betalingen jo falde INDEN man påbegynder runden, men det er skrevet meget få 

i 2020. 

Vi håber i 2021 at kunne stille næsten samme hold som i 2020, dog udgår Kurt Hansen, som jo også har nok at gøre i 

klubbens bestyrelse. 

 

2.2.10. Miljøudvalg 

Vi har i miljøudvalget arbejdet med både de internationale og nationale 17 verdensmål. Vi har fået fokus på ca. 110 

delmål (ud af de 197 der findes). Disse delmål er vi i udvalget i gang med at prioriterer ift. hvilke vi skal tage fat på 

først. Vi arbejder mod en certificering på verdensmål senest i Q2 2021. Ligeledes arbejder vi med vores 

miljøcertificering på ISO14001. Her er en del af verdensmålene også input til dette arbejde. Vi kan dog ikke blive 

certificeret på ISO14001 før vi har sat gang i ny greenkeepergård, derved kan vi heller ikke sige noget om, hvornår vi er 

i mål med denne certificering. 

Vi har et par arbejdsrunder foran os ift. de 17 verdensmål samt en del politikker, retningslinjer mm der skal 

udarbejdes. 

 

Medlemmer 2020 

Peter Worck 

Lars Storm 

Marianne Bryld Nissen 

Kurt Hansen 

Ivar Spanggaard 

 

Medlemmer 2021 

Peter Worck 

Marianne Bryld Nissen 

Kurt Hansen 

 

På Miljøudvalgets vegne 

Peter Worck (formand) 
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3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 til godkendelse 

Se Årsrapport 2020 for at se regnskabet for 2020 til godkendelse. Regnskabet vil blive gennemgået på 

generalforsamlingen. Kommentarer og spørgsmål fra salen under generalforsamlingen er meget velkomne. 

4A. Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse, samt vedtagelse af 

kontingent for 2022 

4A.1. Budget 2020 
Se Årsrapport 2020 for budgettet for 2021 til godkendelse. Budgettet vil blive gennemgået på generalforsamlingen. 

Kommentarer og spørgsmål fra salen under generalforsamlingen er meget velkomne. 

4B. Forslag til kontingentsatser 2022 

Bestyrelsen foreslår at kontingentsatserne forbliver uændret i 2022.  

5. Forhandling og afstemning om forslag fra medlemmerne og bestyrelsen 

Der er ikke blevet indsendt forslag fra medlemmer og bestyrelsen har ingen forslag til afstemning på 
generalforsamlingen. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Nedenfor ser I listen over hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og hvem bestyrelsen anbefaler genvalg af.  

Der skal være i alt 7 bestyrelsesmedlemmer, dvs. vi skal have valgt 5 bestyrelsesmedlemmer, da Jørgen Fink og Kurt 

Hansen ikke er på valg i 2021.  

 

  Udtrådt af bestyrelsen i 2020 

  Lasse Krogh  

  Martin B. Ovesen  

  Erik N. Graversen  

  Daniel Sivertsen  

 

På valg til bestyrelsen 2021 er: 

  Jens Christian Andersen  - modtager genvalg 

Lis Møller Eriksen  - modtager ikke genvalg  

Søren Langager  - modtager genvalg 

 

Har du lyst til at blive bestyrelsesmedlem i 2021, kan du til generalforsamlingen give udtryk for dette, når dirigenten 

henvender sig til salen.  
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7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Der skal ifølge vedtægterne vælges to suppleanter, der deltager på bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.  

Da begge suppleanter fra generalforsamlingen 2020 er blevet bestyrelsesmedlemmer i løbet af 2020, er der ingen 

suppleanter, der genopstiller.  

 

Har du lyst til at blive suppleant i 2021 kan du til generalforsamlingen give udtryk for dette, når dirigenten henvender 

sig til salen.  

8. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg til BDO Kolding som revisor for Kolding Golf Club.  

Hvis du har en anden kandidat, så kan du til generalforsamlingen give udtryk for dette, når valget skal afgøres.  

9. Eventuelt 

Bestyrelsen har to punkt under eventuelt – nemlig Årets KGC’er og et nyt æresmedlem. Har du noget, som du gerne 

vil have drøftet, som ikke allerede er en del af generalforsamlingsmaterialet, kan du under dette punkt komme til 

orde, når dirigenten henvender sig til salen.  

 

Kommentarer og spørgsmål fra salen under generalforsamlingen er meget velkomne. 

 

9.1. Årets KGC’er 2020 
Årets KGC’er 2020 udnævnes fra de indkomne forslag. Det er Årets KGC’ere fra 2017, 2018 og 2019, der udgør juryen 

og træffer en beslutning. Hvem der vinder, må I vente med at finde ud af til generalforsamlingen. 

 

9.2. Æresmedlem 
Det er med glæde, at bestyrelsen kan tildele endnu et medlem den fornemme titel af Æresmedlem af Kolding Golf 

Club. Det er medlem nr. 257 Gert Maigaard Paulsen, der har været medlem af Kolding Golf Club siden 1971 (indmeldt 

som 7-årig) og dermed i 2021 kan fejre sit 50-års jubilæum med et æresmedlemskab.  

Et stort tillykke til Gert skal der lyde fra bestyrelsen og personale.  


