
Bestyrelsesmøde d. 13. december 2021 kl. 17.00 
Referat 

Side 1 af 2 
 

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 Elvang (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, Budgetopfølgning KGC 11. 

JE gennemgik regnskaberne. Disse blev godkendt uden bemærkninger. 
 

b. Restancer (præsenteres på mødet) 
Totale debitorer kr. 66.423,80 
Heraf ikke forfaldne kr. 22.273,8 

 
c. Likviditetsbudget, vedhæftet – 2021-2022-2023 

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

d. Medlemsstatistik blev gennemgået incl. kendte medlemsskifte 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. 
Udkast blev gennemgået. 

 
4. Meddelelser fra formanden/næstformanden 

Ingen. 
 

5. Meddelelser fra manager og sekretariat  
a. Sponsorudvalget arbejder flittigt med fornyelse af aftaler  

 
6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/forbindelsesofficerer 

Klublivsudvalg (EK). Der har været afholdt møde med DGU-konsulent for at få inspiration og råd til 
udvalgsarbejdet. Næste møde vil vi lave en struktur og retningslinjer for udvalget. 
 

7. Status Greenkeepergård (BBR) 
Byggeriet forløber planmæssigt. Bygningen er snart beklædt på alle sider, strøm er ved at være 
færdig etableret og maling er påbegyndt. 
 
 

8. Interne bestyrelsessager 



Bestyrelsesmøde d. 13. december 2021 kl. 17.00 
Referat 

Side 2 af 2 
 

Ingen 
 

9. Den fortsættende strategi proces. (KH) 
KH opsummerede status for arbejdet og de resultater som den ny bestyrelse har opnået indtil nu. 
Det har været en hård start og bestyrelsen snakkede om ”turn a round”. Det tager tid at lave en 
”turn a round” men status på 2021 er at vi er kommet godt i gang.  

a. Strategiarbejdet er godt i gang og der arbejdes med plan for det videre arbejde. 
b. BB har taget hånd om Greenkeepergården og arbejdet følger planen både mht. økonomi og 

tidsplan 
c. Vi har fået 3 nye nøglemedarbejdere.  
d. Vi har se og høre at klubben er i bevægelse i en positiv retning med hensyn til klubbens 3 

ledestjerne: ordentligheden, adfærd og værdiskabende. 
e. Der er øget interesse for frivillighed som KGC. 
f. Medlemmerne skal orienteres om strategiarbejdet – værdier og strategier - og det blev 

besluttet at dette gøres i forbindelse med udsendelse af julehilsen. JF og JE koordinerer. 
 

10. Eventuelt 
JF takker af – og takker for et godt år – der har været arbejdet hårdt og konstruktiv af den nye 
bestyrelse. 

 
Mødet slut ca. kl. 19.00 
 
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) 


