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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), Eva Karlsen (EK, suppleant) 
Jens Eltved (JE, manager) 
Lone Lindskov Bruun (LLB, referent) 
 
Ikke tilstede:  alle mødt! 
 
 
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. 41.613,80 
Heraf ikke forfaldne kr. 29.340,00 
 

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

d. Medlemsstatistik blev gennemgået incl. kendte medlemskift pr. 31/12.  
Medlemsstatistik, danner grundlag for budgettering af medlemskontingenter. 
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. 

e. Budget 2022, første udkast blev gennemgået.  
 

4. Meddelelser fra formanden/næstformanden 
a. Turneringer – der laves nye tiltag, julegolf, der opfordres til at melde sig til 
b. Fremsendelse af legitimationsoplysninger til Nykredit 

Alle bestyrelsesmedlemmer fremsender / afleverer til Jens 
c. Oplæg vedr. overdækning på terrassen mod hul 18 

KH fortæller omkring muligheder for overdækning / materiale 
Det vil være et godt aktiv for at styrke klublivet. 
Det blev vedtaget at der skulle arbejdes videre med projektet og at arven fra Valdemar skal 
bruges hertil. 

 
5. Meddelelser fra manager og sekretariat  

JE informerede om følgende: 
a. Boldsikkerhedsnet mod Hansenberg, Undersøgt om gl. elmaster kan bruges og det kan de 

ikke. Der arbejdes videre med at indhente tilbud. 
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b. Momsrefusion. Der er pt. indbetalt 108 donationer til KGC. 
c. Sponsorudvalget arbejdet med fornyelse af sponsoraftaler fortsætter. Ny computer der 

kan styre den store skærm mht. sponsorvisning, starttider mm. er taget i brug. 
d. OUTLET. Afholdte Outlet har givet et tilskud til KGC på kr. 28.450,- Tak til alle frivillige der 

har hjulpet til. 
e. Sport 2021 - Tillykke - KGC har vundet 2 stk. billetter til Sport 2021 den 8. januar 2022 i 

Herning. Hvem kan tage af sted? 
f. Rehab – golf. REHAB-golf – for mennesker med bevægelseshandicap. I 

handicaporganisationerne er man meget interesserede i, at mindst to til tre golfklubber i 
hver af Danmarks fem Regioner etablerer REHAB-golf. KGC er udvalgt til formålet. KGC´s 
tovholder på projektet er bestyrelsesmedlem Bjarne Nørlem. 

g. Turfkeeper – planlægningsprogram for greenkeeper. Mikkel har ønsket at vi køber licens til 
et planlægningsprogram – Turfkeeper - hvor vi kan planlægge og registrere arbejdsopgaver, 
maskintider mm. 
Dette program er i god tråd med ønske til fremtidig dokumentation og derfor bevilliget. Pris 
kr. 650 euro/år 

h. JF og JE har holdt møde med Idræts- & Fritidschef Kurt Hansen Smidt. 
i. Miljøpolitik 

Miljøpolitikken er implementeret via vores miljøledelsessystem, vores miljømål og 
klubbens medlemmer og ansatte. Kolding Golf Club har nedsat et miljøudvalg som skal 
sikre at miljøarbejdet til stadighed har det krævede fokus, og at der er afsat de 
nødvendige ressourcerne til miljøarbejdet. 
Miljøpolitik blev godkendt af bestyrelsen. 

 
6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/bestyrelseskontakt  

Klublivsudvalg, der ønskes at der var flere der vil melde sig til udvalget. Udvalget har været sat lidt 
på stand by, men der afholdes inden for kort tid det første møde. 
 

7. Status Greenkeepergård (BH) 
BBR informerede omkring Greenkeepergården  
Byggeriet går godt og følger planen. Det forventes at Kommunen går i gang med nedrivning i løbet 
af 14 dage. 
 

8. Interne bestyrelsessager 
Ingen sager. 
 

9. Eventuelt 
P-plads. Der er enighed om at P-pladsen trænger til at blive opdateret. Der kom forslag om 
etablering af lade-stationer til el-biler. Punktet tages med i det videre arbejde med ”renovering” af 
P-pladsområdet. 
 
Der kom forslag om indkøb af klubbluse til videresalg.  SL, BN, EK samt JE sætter sig sammen for at 
finde et forslag. 
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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) 


