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Tilstede:  Jørgen Fink (JF, formand), Bent Bruun (BBR, næstformand), Kurt Hansen (KH, kasserer), Bengt 
Burkal (BBU, medlem), Bjarne Brønning Nørlem (BN, medlem), Jens Andersen (JA, medlem), Søren Langager 
(SL, medlem), Flemming Gerson (FG, suppleant).  
Jens Eltved (JE, manager) 
Lone Lindskov Bruun (LLB, referent) 
 
Ikke tilstede:  Eva Karlsen (EK, suppleant) 
 
JF byder velkommen  
 
Dagsorden 
 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Udestående punkter fra sidste møde 
Ingen udestående punkter 
 

3. Økonomi  
a. Måneds- og perioderegnskab  

JE gennemgik regnskaberne. Disse blev godkendt uden bemærkninger. 
 

b. Restancer  
Total debitorer kr. 39.657 
Heraf ikke forfaldne kr. 21.930 
 

c. Likviditetsbudget  
JE gennemgik de udsendte likviditetsbudgetter. Disse blev godkendt uden bemærkninger.  
 

d. Medlemsstatistik gennemgås for at kunne følge med i at kunne budgettere bedre til næste 
år. 
Der er en lille stigning i tilgang af medlemmer. 
Der vurderes på hvor mange medlemmer der kan være i Kolding Golf Club i forhold til 
”belastningen” på banen. Dette vurderes løbende og tages op igen. 
 

4. Meddelelser fra formanden/næstformanden 
Møder med udvalg har været meget positiv og alle er indstillet på at arbejde mere sammen. 
Klubber i klubben må ikke være lukket og der vurderes på at de spærrede tider åbnes før så der er 
mulighed for andre medlemmer og/eller gæster at booke tiderne. Der arbejdedes på at finde en 
god løsning for alle. Efter strategiarbejdet er færdig 
 
Der informeres kort om det indledende møde med Kejser vedr. Cafe, resulterede i at der arbejdes 
videre på en løsning på hvordan, KGC og Cafe kunne arbejde bedre sammen. 
 

5. Meddelelser fra manager og sekretariat  
JE informerede om følgende: 

a. Icharge sag – status. JE har talt med leasingselskabet Grenke og de vil undersøge i hvilket 
omfang de kan hjælpe. 

b. GFCNo.1 – Sønderjyllands Golf Klub ny klub i 2022. Pris 950,- (juletilbud kr. 850,-) 
Ellers alt det samme som i år. 
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c. Der arbejdes på brugerbetaling på Drivingrange. 
d. Medlemskab 9 huls banen. Dette medlemskab er et flex-medlemskab. 

Nogle medlemmer opnår rabat ved spil på 18 huls banen andre gør ikke. 
Fra 2022 skal alle 9 huls medlemmer betale greenfee som flexmedlemmer. 
Der laves et skriv til alle 9 huls medlemmer om dette, så de har mulighed for at ændre 
medlemskategori pr. 31/12. – det er enighed om at medlemskabet laves om. 

e. Boldsikkerhedsnet mod Hansenberg, tilbud indhentes så vi kan mindske risikoen for at 
bolde flyver ind til vores nabo. 

f. Momsrefusion. Så er der åbnet op for donationer til KGC, så vi kan søge momsrefusion. 
g. Rejsegilde Greenkeepergården – 4. november kl. 14-15. 
h. Begyndertilbud/prøvemedlemskab 2022. Er under udarbejdelse. Vi har et super tilbud klar 

som julegaveide. Der gøres mere for begynder end tidlige og der sker en opfølgning. 
i. Sponsorudvalget er opstartet gentegning og nytegning af sponsorater. Der er bestilt en lille 

computer til styring af tv ved cafeen til promovering af sponsorer m.v. 
j. Fynske Bank Fonden har forlænget deres tilsagn om støtte til etablering af indendørs 

træningsfaciliteter med 12 mdr. 
k. Outlet i uge 45 

Der skal findes frivillige der vil hjælpe med at sælge dyner. 
 

6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/bestyrelseskontakt  
 
Miljøudvalg (KH) 
Miljøpolitik på tavlen  
I tråd med klimadialogen i samfundet har Miljøudvalget taget beslutning om at gennemføre 
ISO14001 miljøcertificering i foråret 2022. Certificering er en synlig dokumentation for at vi 
efterlever myndighedernes krav, at vi har fokus på de enkelte miljøaspekter og følger op på de 
miljømål vi har sat os. Endvidere ønsker vi som golfklub at sikre os et godt omdømme i 
omverdenen, - den fremtidige generation af golfspillere og vore interessenter i almindelighed. De 
enkelte stadier der skal forberedes frem til certificeringen, blev gennemgået.  
Bestyrelsen bakker op om beslutningen om gennemførelsen af Miljøcertificeringen. 
 
Klublivsudvalg (SL) er et nyt udvalg som er sat i gang det er kommet godt fra start. 
 
Baneudvalg (KH) kører: der er talt om mange gode tiltag, bl.a. opsætning af net i bunden af driving 
range mod Hansenberg. Det skal undersøges om ridning er tilladt på vejene. 
 

7. Status Greenkeepergård (BH) 
BBR informerede omkring Greenkeepergården og JE informerede om Mikkel, KGC´s nye 
chefgreenkeeper pr. 1/11. 
 

8. Interne bestyrelsessager 
Ingen sager. 
 

9. Eventuelt 
 
Stien fra hul 1 til hul 10 er i dårlig stand. Der skal arbejdes på at forbedre denne. 
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Møderække: 
▪ Mandag den 15. november kl. 15-17 incl. Spisning (Gennemgang af budget, 

herunder udvalgenes ønsker) 
▪ Mandag den 13. december kl. 17-20 incl. Spisning (Godkendelse af budget) 
▪ Mandag den 17. januar 2022 kl. 17-20 incl. Spisning (Generalforsamling 2021 incl. 

Gennemgang af årsrapport 2021) 
▪ Mandag den 7. februar 2022 kl. 17-19 excl. Spisning (endelig godkendelse og 

underskrift af Årsrapport 2021) 
▪ Mandag den 28. februar kl. 19.00 (bestyrelsen mødes kl. 17.00 til formøde) 

(indkaldelse udsendes senest mandag den 14. februar 2022 (14 dage før) 
 

 
 
 
 

 
Bestyrelsen 
Kolding Golf Club 
 
 
 

 
 
_______________________  ____________________________ 
Jørgen Fink (formand)  Bent Bruun (næstformand)   
 
 
 
_______________________  ____________________________ 
Kurt Hansen (kasserer)  Søren Langager (medlem) 
 
 
 
_______________________  ____________________________ 
Bengt Burkal (medlem)  Bjarne Brønning Nørlem (medlem) 
 
 
 
_______________________ 
Jens Andersen (medlem) 


