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2. Formandens og udvalgenes beretninger 

Nedenfor har formand Jørgen Fink og udvalgsformændene nedfældet de vigtigste elementer fra 2021. Formanden vil 

på generalforsamlingen supplere denne med en mundtlig beretning.  

2.1. Formandens beretning 2021 
Indledning:  
Dette omhandler kun tiden fra sidste generalforsamling i juni 2021; derfor er beretningen kun for godt ½ år. Vi er nu 
heldigvis næsten ude af coronaens skygge, og vi håber alle, at den ikke vender tilbage. 
 
Turn-around i KGC 
Siden sidste generalforsamling har den nye bestyrelse fundet ind i et godt samarbejde, hvor grundig forberedte 
bestyrelsesmøder er skarpe og effektive. Efter en række turbulente år med skiftende managere og et stort antal 
skiftende bestyrelsesmedlemmer har bestyrelsen haft fokus på at arbejde hen imod en grundlæggende turn-around i 
KGC. Dette er med fokus på 2 hovedpunkter; ordentlighed i vores måde at omgås hinanden på; dette gælder 
bestyrelsen, de ansatte, de frivillige samt alle medlemmer af KGC og gæster. Det andet fokuspunkt er økonomi; vi skal 
drive en klub, hvor der er fokus på omkostningsstyring, således at klubben har en sund økonomi, hvor vi altid er i 
stand til at opfylde vores økonomiske forpligtelser, samt at der skabes grundlag for en udvikling af klubben herunder 
udvikling af banen m.v. 
Vi startede dette arbejde med at genoptage den strategiplanlægning, som vi måtte stoppe i 2020 p.gr.a. corona 
restriktionerne. Vi valgte at starte helt forfra med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen ”Golfspilleren i 
Centrum”, som et stort antal medlemmer svarede på. Tusind tak for den store besvarelsesprocent. Strategiarbejdet 
blev faciliteter af 2 eksperter fra DGU; Michael Jürgensen og Thomas Lauridsen. Tak til dem for deres hjælp. 
Arbejdede mundede ud i en 5 års udviklingsplan for KGC med fokus på de tre værdier: Ordentlighed, rummelighed og 
værdiskabelse. Vores vision er ”en golfklub i udvikling og det perfekte valg for golfspillere i nærområdet”. For at opnå 
dette har vi valgt følgende fokuspunkter:  

- Stabilitet i udvikling, ledelse og frivillige 

- Stabil økonomi 

- Medlemsvækst 

- Faciliteter 

- Cafe & restaurant 

Vores manager Jens Elvang vil uddybe dette. 
Udover arbejdet med udviklingsplanen har det vigtigste været opførelsen af den nye greenkeepergård, som startede 
op i 2021. Under Bent Bruun’s kyndige ledelse har dette forløbet helt efter planen og greenkeeperne kan i februar 
tage de nye mandskabsfaciliteter i brug. Maskinerne kom i hus allerede før jul. Tak til Bent for hans store arbejde med 
opførelsen af greenkeepergården. Også en stor tak til Kolding kommune for det gode samarbejde i forbindelse med 
godkendelser og meget andet, og selvfølgelig også tak til Sydbank og Nykredit, som finansierer projektet. 
 
Miljøcertificering, ISO 14000 
Golfklubber har i årevis, og vil fremover være genstand for stor opmærksomhed, når det gælder miljø. For en klub der 
ønsker at være i udvikling, skal KGC tænke på natur og miljø, sikre os et godt omdømme i omverdenen, herunder de 
eksterne parter vi samarbejder med, f.eks. sponsorer og myndigheder, men også den kommende miljøbevidste 
generation af golfspillere, vi ønsker at tiltrække.  
Allerede i dag efterlever vi krav om registrering af pesticider og gødning til Greendata (Miljøstyrelsen). Med en 
certificering går vi skridtet videre, og med arbejdet har vi pålagt os at kortlægge en lang række miljøforhold og 
efterfølgende opsat konkrete miljømål.  
I første omgang er disse mål, at vi i 2022 kan efterleve Kolding Kommunes krav til genanvendelse og foretager 
kildesortering og håndtering af affald. At vi har reduceret elforbruget ved bygningsdrift med 5% i 2023, samt at vi i 
2027 har reduceret forbruget af sort brændstof med 25% og konverterer dette til grøn energi. En række andre 
miljøforhold i pipelinen vil løbende blive målsat. 
Med en certificering holder vi os selv op på, at miljøbelastningen fra drift af bygninger og banen skal være så lav som 
mulig, men under hensyntagen til tekniske løsninger, økonomisk ansvarlighed og uden at reducere spilkvaliteten 
mærkbart. 
KGC gennemgår den endelige prøvning og forventer at få certifikatet d. 16 marts 2022. 
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Tak til Kurt Hansen og Peter Worck for jeres store arbejde med dette, og også tak til Bureau Veritas som har 
sponsoreret dette arbejde. 
 
Nye nøglemedarbejdere i KGC 
Som I alle ved fik vi jo ny manager igen i 2021. Jens Elvang Gøransson, som har mange års erfaring som golf manager, 
heraf de sidste 10 år i Gyttegård, startede d. 1. august. Vi er føler os sikre på, at vi nu har fået den rigtige manager, 
som kan blive i KGC i mange år. Vi valgte Jens p.g.r.a hans store erfaring samt gode ry i branchen, og vi kan roligt sige, 
at Jens ikke har skuffet os. Som I har bemærket, er der allerede sket mange forbedringer og med bestyrelsens fokus på 
ordentlighed, som Jens 100% går ind for og lever op til, ser vi fremtiden i møde med fuld fortrøstning. Velkommen til 
Jens og foreløbig tak for hans meget konstruktive samarbejde med en altid positiv indgangsvinkel. 
Vi fik også ny chefgreenkeeper i 2021, da Danny Skytte efter mange år valgte at koncentrere sig 100 % om sit eget 
firma DM Greenkeeping. Danny har været greenkeeper i KGC siden 2012 og blev chefgreenkeeper i marts 2016, og 
har i den tid været med til at gøre KGC’s bane kendt over hele landet for sine gode stand, og specielt vores greens har 
fortjent fået mange roser gennem årene. Vi siger tusind tak til Danny for dette. 
Danny’s afløser er Mikkel Fredslund, som har været elev i KGC siden 2019. Mikkel bliver færdiguddannet som 
greenkeeper til september i år, og vi er sikker på, at Mikkel kan løfte arven efter Danny. Jeg vil her også gerne sige tak 
til hele greenkeeperstaben, som i sæsonen står meget tidligt op, således at banen er klar, når vi vågner og er klar til at 
spille. De skal også have tak for, at de i flere år har accepteret at leve med mandskabs faciliteter, som ikke har været 
acceptable. Det vidner om stort engagement, men nu får de heldigvis meget bedre forhold i den nye 
greenkeepergård. Det har de fortjent. 
Vi skal også have ny træner, da Kenneth Hansen har sagt ja til at blive head pro i Great Northern. Kenneth har gjort et 
fantastisk stykke arbejde i KGC, hvor han blandt har opbygget en rigtig god elite gruppe, men også de almindelige 
klubgolfere har haft stor glæde af Kenneths meget store ekspertise. Vi ønsker Kenneth held og lykke med sit nye job 
og tusind tak for din store indsats i 10 år.  
Vi er sikre på, at vi har fundet den helt rigtig afløser i Fredrik Johnnson, som starter d. 1. april 2022. Fredrik har mange 
års erfaring som golftræner og kommer fra Gyttegård Golf Klub, hvor han de sidste 8 år har varetaget 
trænergerningen. 

Tidligere i sin karriere har Fredrik været tilknyttet golflandsholdene i Danmark og Sverige, undervist på 
golftræneruddannelserne i Danmark, Norge og Sverige samt afholdt foredrag for bl.a. golfforbundet i Tyskland. Fredrik 
har ydermere et indgående kendskab til personlig udvikling, coaching, fysiologi mm. og er certificeret NLP Coach. 

Med den erfaring og de kompetencer Fredrik kommer med, er vi overbeviste om, at alle klubbens medlemmer, 
begyndere, juniorer, elitespillere mm. med Fredrik som træner vil opleve, at de fortsat kan udvikle deres golfspil. 

Endnu engang tak for indsatsen og held og lykke til Kenneth og velkommen til Fredrik. 

Frivillige 
Jeg vil også gerne takke alle de frivillige, som enten er med i et udvalg eller bare giver en hånd med engang imellem. 
Jens Elvang og jeg har haft møde med alle udvalg samt klubber i klubben, og der er stor opbakning hos alle til vores 
udviklingsplan. Der er også stort fokus på samarbejde og alle er enige om, at der skal samarbejde på tværs af 
udvalgene, således at vi udnytter hinandens ressourcer og kompetencer bedst muligt. 
 
Sponsorer 
Der skal også lyde en stor tak til alle sponsorer, som yder deres værdifulde bidrag til golfklubben. På grund af corona 
restriktioner kunne vi desværre ikke afholde alle de planlagte aktiviteter herunder i Business Club’en, men det bliver 
forhåbentlig bedre i 2022. Også en stor tak til Kolding kommune for deres økonomiske støtte til KGC, som har stor 
betydning for klubben. 
 
 
Andre 
Som I alle ved, har Kejser igen haft et svært år med corona restriktioner. Vi håber, at dette er fortid, og at vi går en 
mere normal tid i møde. Vi opfordrer alle til at støtte op om restauranten/cafeen. Tak til Kejser for dit samarbejde i en 
svær tid. 
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Jeg har allerede nævnt Jens Elvang men det er også vigtigt at nævne Lone Bruun i sekretariatet. Hun har sammen med 
Jens været med til at rydde op i flere forhold, som ikke var hensigtsmæssige, og Lone har også været med til at vores 
økonomistyring er blevet mere strømlinet og overskuelig. 
 
Sportslige resultater 
Året 2021 blev er flot år for Kolding Golf Clubs elite individuelt og et rigtigt træls år for holdene.   
 
Dameholdet var hårdt svækket, fordi de tre bedste spillere i klubben, da sæsonen startede, alle var i USA på College. 
Det betød selvfølgelig en svækket opstilling, men damerne klarede alligevel en 2. plads i deres række.  
 
2. holdet herrer vandt deres pulje og sikrede sig en plads til oprykning til 1. division men da 1. holdet herrer rykkede 
ud af Elitedivisionen kunne 2. holdet desværre ikke rykke op.  
 
Ungdoms elitedivision spillede sig i medaljespillet som klare favoritter til at vinde Danmarksmesterskabet, men det 
blev desværre kun til bronzemedaljer.  
 
Nina Andersen vandt Danmarksmesterskabet for hendes årgang individuelt. Desuden blev hun også rykket fra 
udviklingstruppen til landsholdet, hvor hun blev udtaget for Danmark til Nordic Junior Match, som Danmark vandt. 
Stort tillykke til Nina. 
 
Smilla Sønderby vandt det nationale mesterskab med hendes skole Ole Miss i USA, inden hun i slutningen af sæsonen 
valgte at stoppe sit college ophold for at forfølge drømmen om professionel golf ved Ladies European Tours School. 
Smilla tilspillede sig et kort og er senere blevet professionel. Vi glæder os til at følge Smillas professionelle karriere. 
 
Kristian Bressum spillede en så flot sæson, at han var blevet udtaget til landsholdet for herrer, hvis han ikke var taget 
på college i USA midt i august. Han vandt 4 turneringer i 2021, sluttede i top 10 i 13 af 19 turneringer og spillede sig i 
top 20 på den europæiske amatørrangliste.  
 
Til sidst kan vi nævne, at Magnus Bork er udtaget til udviklingslandsholdet 2022.  
 
Disse flotte resultater kan KGC være stolte af. Der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at vi bestyrelsen 100% bakker 
op om, at KGC også i fremtiden skal være en klub både for bredden og eliten. 
 
Afslutning 
Til sidste vil jeg gerne sige tak til alle mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde, som vi har haft i 
den nye bestyrelse. Jeg tror på, at dette vil fortsætte fremover til gavn for hele klubben. Også tak til alle de ansatte for 
jeres positive indgangsvinkel til alle de ændringer, der er sket det sidste halve år. Det tyder godt for fremtiden. Jeg 
håber også, at alle medlemmer vil værdsætte dette arbejde, når I kommer i klubben og er på banen. Husk at de 
ansatte arbejder for jeres skyld. Samarbejdet mellem ansatte og frivillige, herunder bestyrelsen er utrolig vigtig for 
klubben. Jeg ser frem til de kommende år, og er meget fortrøstningsfuld for fremtiden. 
 
Jørgen Fink 
Formand 
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2.2. Udvalgsberetninger  

2.2.1. Baneudvalget 

BERETNING 2021 
 
De fleste af de medlemmer, som står ovenfor, var ikke medlemmer ved årets begyndelse. Der har været en 
del udskiftning på visse poster. Jens Elvang er nyt medlem som KGC,s nye manager. Mikkel Fredslund har 
afløst Danny Skytte, som sagde sin stilling op i november 2021. Kurt Hansen er nyt medlem fra bestyrelsen. 
Jeg selv afløste Gorm Hollesen, som ønskede at stoppe som baneudvalgsformand. Jeg går ind til dette 
arbejde med den indstilling, at vort arbejde naturligvis skal være til det bedste for Kolding Golf Club og dens 
medlemmer. Vi skal lytte til vore medlemmers ytringer om forhold på og ved banen, som de godt kunne 
tænke sig var/ blev på en anden måde. Disse forslag drøfter vi naturligvis i baneudvalget og giver respons 
tilbage til forslagsstilleren.  
 
Og hvad er der så sket og ikke sket i 2021? 
 

- Greenkeeperne har fortaget den daglige pleje- og vedligeholdelse af vore 27 huller. Der skal dog 
ikke herske nogen tvivl om, at hovedparten af arbejdet er lagt på 18 hulsbanen og dermed har 9-
hulsbanen ikke haft den standard, som den fortjener at have.  
Da KGC skulle spare i 2021 blev der sparet på mandskabet på banen. Om dette er grunden til, at 9-
hulsbanen ikke har fået den pleje, som den fortjener, skal være mig usagt.  

- Topdressing af fairways på 18-hulsbanen blev sparet væk i 2021 og udsat til 2022 
- Maskinparken : Der er investeret i to nye Jacobsson Fairwayklippere samt et stk. Cushmann 

mandskabsvogn. 
- Ny greenkeepergård er i skrivende stund næsten færdig. Nu skal greenkeeperne så til at indrette 

bygningen. Alle maskiner skal ind og have deres plads. Værkstedet skal udstyres med diverse 
maskiner, hvor nogle skal flyttes fra det gamle værksted. Kontor og mandskabslokaler skal 
indrettes. Arealerne udenfor skal gøres klar, så der er plads til personalet og leverandører. Det 
bliver dejligt at få greenkeepergården færdig, hvilket alle har ventet på og fortjent i mange, mange 
år.  

- Ny vandboring og hovedledning har nu kørt i mere end et år. Det har da givet besparelser, idet 
greenkeeperne ikke har skullet reparere på den gamle rørledning.   
 
Handlingsplan for 2022 
 
KGC skal også i 2022 passe på økonomien. Der er nu opført ny greenkeepergård, hvilket betyder, at 
der skal spares hele vejen rundt. Det betyder også, at der ikke sættes større investeringer i gang på 
banen. 
 

- Pleje af 18 – og 9 hulsbanen skal stadig være af høj standard, så KGC kan være stolte af at have en 
bane, som både medlemmer og gæster kan være tilfredse med.  
Greenkeeperne har i løbet af vinteren beskåret træer flere steder på banen og i begge sider af 
drivingrange. 

- Topdressing af fairways sker igen i 2022. Vi gør dette for hele tiden at arbejde på, at vi kan spille på 
18 hulsbanen så lang tid som overhovedet muligt. 

- Hegn for enden af drivingrange. Der vil blive opsat et hegn for enden af drivingrange. Det sker af 
flere årsager. Punkt 1 mister vi alt for mange bolde og punkt 2 vil det også betyde, at det vil være 
mere sikkert, når man går fra hul 6 til hul 7 på 9-hulsbanen. Hegnet vil stoppe boldene og de vil 
samtidig være meget lettere at samle op. 
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- Fælles teested på hul 2 og 9 på 18-hulsbanen har været i en forfatning de sidste par år, som vi ikke 
kan være tilfredse med. Derfor vil vi forsøge at bygge teestedet op med hybridgræs, som er en 
blanding af kunstgræs og almindelig græs. Samtidig vil trappen op til 2 teested også blive ændret. 

- Parkeringspladsen hører under baneudvalget  og vi kan alle blive enige om, at den ikke er det 
kønneste syn, der møder en ved ankomst til KGC. Vi har nu besluttet i baneudvalget, at vi i løbet af 
2022 vil komme med plan for, hvordan vi kunne tænke os parkeringspladsen skal se ud. Af 
økonomiske årsager kan arbejdet ikke føres ud i livet før tidligst i 2023.   

- Personale: Vores chefgreenkeeper Mikkel Fredslund har brugt vinteren til at få personalet på plads 
til den nye sæson. 

 
Medlemmer 2022: 
 
Jens Elvang Golfmanager 
Mikkel Fredslund Chefgreenkeeper 
Jørgen Kjer Medlem 
Mogens G. Nielsen Medlem 
Kurt Hansen Medlem fra bestyrelsen 
Elis Kastrup Formand 

 
 

Baneudvalget 
Elis Kastrup - formand  

 
 

2.2.2. Husudvalget  

Året 2021 har også 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 mange akavede oplevelse. Samtidig har rokeringer til og fra på personale siden også været en uro faktor.  

Den vigtigste opgave for husudvalget var for 2021 at få de daglige ting til at fungere for spillere, gæster og omgivelser.  

Klubhus og bagbygning har været økonomisk hårdt belastet af de vedligeholdelsesmæssige krav til rengøring, afstand, 
brug af mundbind og afspritning m.m....  

Nye tiltag har været ret begrænsede, små vedligeholdelser er foretaget, hovedbygningens tage med mere er i 
efteråret blevet behandlet mod alger og mos, klubben har investeret i udstyr hertil, så vi fremover selv kan klare 
denne opgave, gerne med hjælp fra vore frivillige medlemmer.  

Haveholdet, "Blomsterpigerne", som består af: Karens L. Grethe G, Hanne H, Mona R, Inger R & Bodil S. har også i 
2021, udført et kæmpearbejde med at holde de udendørs bede, krukker og gangarealer opdaterede, ca. en gang i 
måneden, stor ros og tak til dem. Vi håber at de vil gentage succesen i 2022.  

Vi har et ønske om at få disse opgaver udvidet til to gange pr. måned og ved større arrangementer på banen, vi håber 
at de medlemmer der i efteråret gav tilsagn om hjælpeopgaver er med på ”vognen” i 2022. så at 
vedligeholdelsesfrekvensen kan blive optimeret dertil.  

For 2022 har vi et ønske om at få udskiftet den resterende del af de beskadigede vinduer i cafeafdelingen samt evt. at 
få lavet en større overdækning på den store terrasse.  

Udvalgets opgaver og kommende tiltag vil fortsat blive foretaget med fokus på besparelser og 
omkostningsbegrænsninger, 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.  
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Så kommer vi til det næste spændende spørgsmål, hvordan vil 2022 se ud ????....  

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 2022, 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  

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Husudvalget 2021.  
Består af: Karen Lauridsen, Grethe Gydesen, Thorkild Skovboe, Ebbe Holst, Inger Ramsgaard og Ivar Spanggaard 

 

2.2.3. Turneringsudvalget  

Golfsæsonen 2021 blev igen, som alt andet, af Covid-19. 
 
Turneringerne blev dog afholdt, med undtagelse af én, dog med noget lavere tilslutning end vanligt. 
Hvorvidt Corona havde noget at sige til den lidt lave tilmelding i de individuelle turneringer, vides ikke. 
 
Vi må håbe, at vi alle snart kommer ud på "den anden side" efter et par Corona ramte år. 
 
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. 
 
Som noget nyt, blev der i sommeren 2021 afholdt turneringer hen over én hel uge, samt en auktion over en lang 
række sponserede gaver, hvor der blev indsamlet en sum penge til fordel for Børne cancer fonden. 
Dette kom på tegnebrættet efter en stor indsats af Anders Vestergaard. 
 
Turneringsudvalget 2021 bestod af følgende: 
Kaj Lykke Iversen og Klaus Raabjerg (formand) 
 
Turneringsudvalget 2022 består af: 
Jørgen Fink, Marianne Davidsen, Margit Rahbech, Morten Nielsen  
 
Ser frem til en forhåbentlig lang, varm og god sommer, så vi alle kan mødes til en hyggelig runde golf i KGC. 
 
På udvalgets vegne 
Klaus Raabjerg 
 

2.2.4. Begynderudvalget  

Begynderafdelingen KGC 
 
Igen i år kom vi snublende fra start dels pga corona restriktioner og dels pga et meget koldt forår. 
Der kom 100 til Golfens Dag, hvilket gjorde, at vi i sidste øjeblik måtte reorganisere hele set-up’et, idet vi ikke måtte 
være mere end 50 ad gangen på terrassen til spisning. Det lykkedes ved hjælp af mange hjælpsomme medlemmer og 
indtrykket var, at gæsterne havde haft en god dag.  
Onsdagsturneringerne kom meget langsomt i gang, da det var koldt og vi ikke kunne samles i klubhuset bagefter pga 
corona. Det blev bedre, som vejret blev varmere. 
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Som noget nyt lavede vi et spillerbevis, hvor begynderne skulle have kvittering for at møde frem til 5 lektioner hos 
træner, 5 begynderturneringer og 1 regelaften. 
Vi har afholdt en del regelaftner, der i alt blev besøgt af 45 begyndere. 
Efter sommerferien introducerede vores nye manager, at både begyndere og mentorer skulle tilmelde sig 
turneringerne på golfbox, hvilket havde en positiv effekt på fremmødet. 
Årets resultat er, at vi har haft 92 begyndere, hvoraf de 54 har tegnet medlemskab for 2022, hvilket svarer til 59%. 
Udvalget har i tæt samarbejde med Jens Elvang arbejdet i efteråret og her i vinter på af udvikle et helt nyt 
begynderforløb, som løber af stablen til foråret. Det ser vi meget frem til. Man kan læse om konceptet på KGC’ 
hjemmeside. 
 
På begynderudvalgets vegne 
 
Birthe Bache 
 

2.2.5. Handicapudvalget 

I 2021 blev det nye handicapreguleringssystem WHS-system taget i brug. Dette er sket uden de store problemer, 
hvilket måske kan skyldes medlemmernes nye vaner fra 2020 med selvregulering. Det har været fantastisk at opleve, 
hvorledes spillerne indbyrdes har hjulpet hinanden med at indberettet score. Klubber i klubben har ligeledes fundet 
metoder for indberetning af scores. Det nye system har også medført, at alle handicapgrupper nu kan indberette, 
scores også fra private runder. Flere handicapgrupper kan nu anvende 9 hullers runder for at blive reguleret. 
Registrering af runder fra udlandet har nogle medlemmer også fundet ud af ikke er så svært endda. Husk, at det nye 
system er baseret på, at alle scores fra runder spillet efter reglerne bør/skal indberettes for at give et retvisende 
handicap. Udvalgets opfordring til at følge med på www.golf.dk, om det nye WHS-system har åbenbart virket.  
 
Antallet af indberettede scores er igen i år steget, i 2020 blev der foretaget 12.297 indberetninger, i 2021 blev der 
foretaget 17.713 indberetninger, en stigning på 44%. 
 
Medlemmerne lader til at være trygge ved det nye system, da udvalgets medlemmer indtil nu ikke har fået mange 
spørgsmål til det nye system. Er der problemer med det nye WHS-system, så tøv ikke med at kontakte udvalget.  
 
Vi i handicapudvalget håber på at alle får en god sæson 2022. 
 
 
Handicapudvalgets medlemmer i 2021: 
 
Janne Schmidt 
Marianne Nielsen 
Søren Bolvig 
Christian Bruun  
 
Handicapudvalgets medlemmer i 2022: 
 
Janne Schmidt 
Marianne Nielsen 
Søren Bolvig 
Christian Bruun  
 
 
På Handicapudvalgets vegne 
 
Christian Bruun 
Formand for udvalget 
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2.2.6. Eliteudvalg  

Året 2021 blev er flot år for Kolding Golf Clubs elite individuelt og et rigtigt træls år for holdene.   
 
Dameholdet er hårdt svækket fordi de tre bedste spillere i klubben da sæsonen startede alle var i usa på College. Det 
betød selvfølgelig en svækket opstilling men damerne klarede alligevel en 2. plads i deres række. Når alle spillerne er 
til rådighed er holdet godt nok til toppen af den bedste række.  
 
2 holdet herrer vandt deres pulje og sikrede sig en plads til oprykning til 1 division men da 1 holdet herrer rykkede ud 
af Elitedivisionen kunne 2 holdet desværre ikke rykke op.  
 
Ungdoms elitedivision spillede sig i medaljespillet som klare favoritter til at vinde Danmarksmesterskabet men det 
blev desværre kun til bronzemedaljer.  
 
Nina Andersen vandt årgangsmesterskabet for hendes årgang individuelt. Desuden blev hun også rykket fra 
udviklingstruppen til landsholdet. 
 
Smilla vandt det nationale mesterskab med hendes skole Ole Miss inden hun i slut ingen af sæsonen valgte at stoppe 
sit college ophold for at forfølge drømmen om professionel golf ved Ladies European tours qschool. Smilla tilspillede 
sig et kort og er senere blevet professionel.  
 
Kristian Bressum spillede en så flot sæson at han var blevet udtaget til landsholdet for herrer hvis han ikke var taget på 
college midt i august. Vi tror på han udtages til sommer i stedet når han er hjemme igen. Han vandt 4 gange, sluttede i 
top 10 i 13 af 19 turneringer og spillede sig i top 20 på den europæiske amatørrangliste.  
 
Til sidst vil jeg nævne at Magnus Bork er udtaget til udviklingslandsholdet 2022.  
 
Der var et hav af andre flotte resultater. Og jeg er stolt af den måde som der blev arbejdet på for at forbedre jeres 
golf. Det kan KGC som klub være stolte af.  
 
Med venlig hilsen  
 
Kenneth Bendix Hansen 
 
 
Eliteudvalget består i 2022 pt. af: Anders Vestergaard, Fredrik Johnsson, Thomas Danielsen. 
 

2.2.7. Juniorudvalget  

Sæsonen 2021 er nu ovre, og vi kan igen se tilbage på en sæson med mange flotte resultater fra vores 

juniorer. Der har været lidt til- og afgang i juniorudvalget, og et af formålene med dette har været at 

styrke forældre engagementet ved specielt vores U10 spillere. Det er lykkedes rigtig godt. 

Træning 

Kenneth har igen i år stået for træningen med stor tilslutning.  

Mandage med U10 hvor det har været skønt at se de mange engagerede forældre og børn. Christina, 

Henrik og Jakob har sammen med Kenneth virkelig fået sat struktur på U10 holdet, og der har været 

stor tilslutning til træningen. Der arbejdes allerede med flere nye initiativer for den kommende sæson. 

Vi har stort set haft 25 U10 spillere hver mandag der har deltaget i træning – super dejligt at se, 

ligesom flere af vores Junior elitespillere har hjulpet til ved træningen til stor inspiration for de 

mindste. 
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Tirsdag og torsdag har der været træning med de lidt ældre juniorer. Dejligt at se den store til 

træningen, og ikke mindst Jeres engagement og altid gode humør, samt ikke mindst det samspil, der 

har været med Kenneth. Desværre forlader Kenneth KGC i sæsonen 2022, men juniorudvalget vil 

gerne sige Kenneth tusind tak for den altid velforberedte træning, samt din gode interaktion med 

juniorerne – du vil blive savnet. Derudover glæder vi os til at sige velkommen til Fredrik Johnson i 

sæsonen 2022. Planlægning af træning er allerede i gang med ham. 

I uge 26 blev der i 2021 igen afholdt træningscamp. 30 deltagere fra KGC og omkringliggende klubber 

deltog. En uge, som virkelig styrker det sociale forhold mellem juniorerne. 

Turneringer 

I D-tour har vi haft flere spillere med i de 6 gennemgående turneringer. Vi har haft flere rækkevindere 

i D-Tour, og generelt mange flotte resultater. Vi ser gerne flere spillere melder sig til D-tour, da det er 

en god måde at stifte kendskab med konkurrencegolf, og spille mod andre ligeværdige juniorer. 

     
I Ungdom Danmarksturneringen har vi haft 2 hold med – 1 i eliterækken, og 1 i Kvalifikationsrækken. 

Eliterækken skulle forsvare den flotte bronzemedalje fra 2020. Med 4 sejre ud af 6 mulige kvalificerede 

holdet sig til sæsonfinalen i september, som blev afviklet på Great Northern. Her blev det igen til nogle 

flotte bronze medaljer efter et tæt nederlag i semifinalen. Vores Junior i kvalifikationsrækken tog også 

4 ud af 6 mulige sejre og blev sikker 2’er i puljen og sikrede sig derved en oprykning til 2. div. Super 

flotte resultater af begge hold. 
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På den individuelle front opnåede Nina Andersen en flot 1. plads til Årgangsmesterskaberne U15 – et 

stort tillykke herfra. En stor bedrift, som sikrede hende deltagelse i Nordic, hvor de danske 

rækkevindere mødte Norge og Sverige. Magnus Bork blev 11’er i den stærke U15 drengerække. 

Matthias og Mads har deltaget i Makker Cup, hvor de vandt finalen i A-rækken – godt gået drenge. 

  
 

Vores Junior-rangliste (KGC Junior Open presented by Auto-Centralen) blev afholdt den 16. maj. 

Kristian Bresum (KGC) vandt drengerækken. En kæmpe tak til Autocentralen for at støtte op om dette 

– det betyder så meget for juniorarbejdet. En tak til de frivillige som muliggør afviklingen af 

turneringen. I 2022 afholder vi igen KGC Junior open den 21. maj, og igen i 2022 har Autocentralen 

sagt ja til at være titelsponsor – tak. 

   
I september blev der arrangeret en junior tur til Himmerland Golf. Vi var 30 personer afsted med 

juniorer fra U10 til junior elite. Et par gode dage med masser af golf, Natgolf med selvlysende bolde, 

bowling, sjov og ballade. Vi gentager succesen i 2022. 
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PS. Tak til Sabrina for en masse gode billeder fra turen og til U10 træningerne. 

Planlægningen frem mod 2022 er i fuld gang, og vi glæder os til en ny sæson 

Mvh. Juniorudvalget: 

Marianne, Christina, Henrik, Jakob, Søren og Anders 

 

2.2.8. Ordens- & regeludvalget  

2021 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  

Oprindelig var vi 7 mand i Baneserviceteamet, men ved årets start/første møde blev vi enige om ikke at finde 2 nye, 
efter framelding af 2 medlemmer. 
Dette har så indebåret at vi/jeg må 100% erkende at denne beslutning var en fejlvurdering, med det til følge at vi 
havde alt, alt for få runder i 2021. Det har ingen gang på jorden og fortælle hvorfor os 5 ikke havde flere runder, men 
blot konstatere at det var der, period! 
 
Det har så afstedkommet, både ved mit eget engagement og et ønske fra bestyrelsen at jeg i november afholdt et par 
møder med medlemmer der viste interesse for at deltage i Baneservice. OG. Jeg har idag en liste med i alt 11 
medlemmer der bekræfter deres stadige interesse. Det afstedkommer så også gennem fra indput i disse afholdte 
møder, at folk gerne vil involveres mere i beslutninger, oplevelser og erfaringer der måtte dukke op i forbindelse med 
afviklingen af Baneservice 2022 
 
Derfor er det min plan at starte med af afholde info/debatmøde med hele holdet engang i løbet af april måned, og 
fremadrettet gentage disse møder 2-3 gange i løbet af sæsonen, gerne med deltagelse af dig Jens, hvis muligt. 
 
Med hensyn til synliggørelse vil det have MEGET stor betydning at den, iht modtaget information, bestilte Buggy er 
klargjort til brug når sæsonen starter. Ligeledes at denne med tydelig ”reklame” for Baneservice placeres på et for alle 
meget synligt sted på området, både når den anvendes, men også som info om at Baneservice er til stede. Dette 
punkt tror jeg alle kan være enige i, hvorfor det ikke skulle volde problemer i at implementere denne aftale. 
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Til sidst er det mit klare mål og håb om at det lykkedes, nemlig at øge servicedelen i Baneservice til også at indebære 
at vi på runderne så ofte som overhovedet muligt medbringer diverse ting til ganen, således at spillerne føler sig 
ordentligt serviceret. Derfor vil jeg i februar indkalde Kaiser, Jørgen F og dig, til et møde hvor vi fastligger rammerne 
for denne service og hvordan den i praksis skal fungere. Jeg mener vi skal være disse til mødet for at sikre den 
fornødne ballast i beslutningerne herom. 
 
Til allersidst har jeg noteret vor aftale engang i august/september om at Baneserviceteamet på runden også påser at 
boldvaskerne er fyldt op med vand/sæbe. 
 
Håber dette giver et godt afsæt til sæsonen 2022 for Baneservice og hører gerne din mening om dette og hint. 
 
Fortsat god vind, nu da du endelig er kommet i gang igen! 
 

Flemming Gerson 

Formand Baneservice 

 

2.2.10. Miljøudvalg 

Hermed beretning fra certificerings- & bæredygtighedsudvalget 
Vi har arbejdet intens med vores ISO14001 (miljøcertificering) efter sommermånederne. Vi har afventet igangsættelse 
af ny green keeper gård før det gav mening af starte ISO14001 arbejdet. 
 
Vi skal have certificering af ISO14001 i januar/februar og forventer at have en certificering som den første golf klub på 
ISO14001 
 
Vi har valgt at blive ISO14001 certificeret idet vi gerne vi vise en grøn profil og at vi tager aktion på at få sortering på 
affaldsfraktioner (genanvendelsesmuligheder), fokus på driften af banen ift brændstofforbrug, pesticider, fungicider, 
gødning som vi allerede gør rigtig fornemt. Vandforbrug og muligheder for nye ideer til udnyttelse af overfladevand. 
Fokus på at holde naturen ren den skal vi overlevere til vores næste generationer.  
En certificering har fordelen bevidsthed om vores miljøindsats og det skaber også optimeringer og 
omkostningsreduktion når brændstofforbrug nedsættes. 
 
Der er gjort en stor indsats af green keeper teamet, ledelsen, bestyrelsen og udvalget, og der har været gode input fra 
flere i golfklubben (medlemmer) og alle er velkommen til at komme med gode ideer til vores miljøarbejde 
fremadrettet.   
 
Alt ovenstående vi gør, vil vi vise via en ISO certificering som er et vidnesbyrd på vores arbejde. 
 
Vi skal ikke stoppe her, vi skal videre. Det betyder, at vi er i gang med at kigge på de 17 verdensmål (de danske) og her 
forventer vi en certificering eller en verifikation i 2023/2024 
 
Vi er et par stykker i Certificerings- & bæredygtighedsudvalget og vi kan godt bruge et par stykker mere så har du 
interesse i miljø og bæredygtighed så tag kontakt til Peter Worck så kan vi få en snak om det 
 

Medlemmer 2021 

Peter Worck 

Jens Elvang-Gøransson 

Kurt Hansen 

 

På Miljøudvalgets vegne 

Peter Worck (formand) 
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2.2.11. Klublivsudvalget 

Klublivsudvalget, der er et helt nyt udvalg, har afholdt første møde d.6.12.21. 
Der var deltagelse af Dansk Golf Union, der kom med inspiration til mulige tiltag. 
Bestyrelsen har en del ideer til sociale arrangementer, som der vil blive arbejdet videre med, men er endnu i 
opstartsfasen. 
Udvalget består af 4 personer, så der er behov for flere, der ønsker at deltage i bestyrelsen arbejde, samt endnu flere, 
der vil være med til at udføre tiltagene i praksis. 
Bestyrelsen mødes igen d. 31.1.22. 
Lis Eriksen 
Fmd. for Klublivsudvalget 
 

2.2.12 Sponsorudvalget 

Sponsorudvalget er genopstået i efteråret 2021 og arbejder systematisk på at gentegne eksisterende sponsorater og 
tegning af nye sponsoraftaler. 
Udvalget består i 2022 af Bengt Burkal, Flemming Gerson, Asger Brodde (formand) og Jens Elvang 
På vegne af udvalget 
Jens Elvang 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2021 til godkendelse 

Se Årsrapport 2021 for at se regnskabet for 2021 til godkendelse. Regnskabet vil blive gennemgået på 

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

4A. Fremlæggelse af budget for 2022 til godkendelse, herunder forslag til ekstraordinær 

kontingentregulering for 2022. 

4A.1. Budget 2022 

Se Årsrapport 2021 for at se det oprindelige budget for 2022, men som anført under pkt. 4A.1.1 ønsker bestyrelsen en 

ekstraordinær kontingentforhøjelse. Dette vil blive gennemgået på generalforsamlingen. Kommentarer og spørgsmål 

fra salen under generalforsamlingen er meget velkomne. 

4A.1.1 Forslag til Ekstraordinær kontingentstigning 2022 

  
Kontingent 

2021 
Kontingent 

2022 

Ekstraordinær 
kontingentforhøjelse 

2022 

Kontingent 
2022 

efter forhøjelse  

Medlemstype Pris Pris  Pris 

Senior 1      6.800,00 kr.  6.800,00 kr.                 300,00 kr.  7.100,00 kr.  

Senior 2      7.300,00 kr.  7.300,00 kr.  300,00 kr.  7.600,00 kr.  

9-huls medlem      3.650,00 kr.  3.650,00 kr.  150,00 kr.  3.800,00 kr.  

Prøvemedlemskab      1.995,00 kr.  1.995,00 kr.  -   kr.  -   kr.  

Ungsenior (19-25 år)      2.625,00 kr.  2.625,00 kr.  125,00 kr.  2.750,00 kr.  

Studiemedlem ( - 35 år)      1.260,00 kr.  1.260,00 kr.  90,00 kr.  1.350,00 kr.  

Junior (0-9 år)         550,00 kr.  550,00 kr.  25,00 kr.  575,00 kr.  

Junior (10-18 år)      1.260,00 kr.  1.260,00 kr.  40,00 kr.  1.300,00 kr.  

Long Distance (min. 40 km)      3.675,00 kr.  3.675,00 kr.  175,00 kr.  3.850,00 kr.  

Passiv      1.000,00 kr.  1.000,00 kr.  -   kr.  1.000,00 kr.  



 

16 
 

 
Forklaring følger ved gennemgang af budget 2022. Årsagen skal bl.a. ses i lyset af enorme stigninger i priserne på el, 
brændstof, gødning i 2021. Dette forventes at fortsætte et stykke ind i 2022, måske hele året. 

4B. Forslag til kontingentsatser 2023  

Bestyrelsen foreslår at kontingentsatserne ændres som følger:  

  2021 2022 

Ekstraordinær 
kontingent-

forhøjelse 2022 

Kontingent 
2022 

efter forhøjelse  2023 

Medlemstype Kontingent Kontingent Forhøjelse 2022  Kontingent 

Senior 1      6.800,00 kr.  6.800,00 kr.                 300,00 kr.  7.100,00 kr.  7.400,00 kr.  

Senior 2      7.300,00 kr.  7.300,00 kr.  300,00 kr.  7.600,00 kr.  7.900,00 kr.  

9-huls medlem      3.650,00 kr.  3.650,00 kr.  150,00 kr.  3.800,00 kr.  3.950,00 kr.  

Prøvemedlemskab – 3 mdr.      1.995,00 kr.  1.995,00 kr.  -   kr.  -   kr.  495,00 kr.  

Ungsenior (19-25 år)      2.625,00 kr.  2.625,00 kr.  125,00 kr.  2.750,00 kr.  2.875,00 kr.  

Studiemedlem ( - 35 år)      1.260,00 kr.  1.260,00 kr.  90,00 kr.  1.350,00 kr.  1.440,00 kr.  

Junior (0-9 år)         550,00 kr.  550,00 kr.  25,00 kr.  575,00 kr.  600,00 kr.  

Junior (10-18 år)      1.260,00 kr.  1.260,00 kr.  40,00 kr.  1.300,00 kr.  1.340,00 kr.  

Long Distance (min. 40 km)      3.675,00 kr.  3.675,00 kr.  175,00 kr.  3.850,00 kr.  4.025,00 kr.  

Passiv      1.000,00 kr.  1.000,00 kr.  -   kr.  1.000,00 kr.  1.000,00 kr.  

          

Overskab         400,00 kr.  400,00 kr.    500,00 kr.  

Underskab         400,00 kr.  400,00 kr.    500,00 kr.  

Kælderskab         400,00 kr.  400,00 kr.    500,00 kr.  

Familieskab         800,00 kr.  800,00 kr.    1.000,00 kr.  

El-skab      1.000,00 kr.  1.000,00 kr.    1.250,00 kr.  

5. Forhandling og afstemning om forslag fra medlemmerne og bestyrelsen 

Der er ikke blevet indsendt forslag fra medlemmer.  
 

5.1. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har ingen forslag. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Nedenfor ser I listen over hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Der skal være i alt 7 bestyrelsesmedlemmer, 

dvs. vi skal have valgt 4 bestyrelsesmedlemmer, da Jens Andersen, Bengt Burkal og Søren Langager ikke er på valg i 

2022. 

  På valg til bestyrelsen er: 

Jørgen Fink   - modtager genvalg 

Bent Bruun   - modtager genvalg 

Kurt Hansen   - modtager genvalg 

Bjarne Brønning Nørlem  - modtager genvalg  

Har du lyst til at blive bestyrelsesmedlem i 2022, kan du til generalforsamlingen give udtryk for dette, når dirigenten 

henvender sig til salen.  

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Der skal ifølge vedtægterne vælges to suppleanter, der deltager på bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.  
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Bestyrelsen foreslår genvalg af: 

Eva Karlsen   – modtager genvalg 

Flemming Gerson  – modtager genvalg 

 

Har du lyst til at blive suppleant i 2022 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 tre 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 2021 
Årets KGC’er 2021 udnævnes fra de indkomne forslag. Det er Årets KGC’ere fra 2018, 2019 og 2020, 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 tre medlem den fornemme titel af Æresmedlem af Kolding Golf Club.  

Det er medlem  

Christian Bruun – medl.nr. 38 

Carsten Havelund – medl.nr. 111 

Hans Carl Nicolaisen – medl.nr. 223 

 

der alle har været medlem af Kolding Golf Club siden 1972 og dermed i 2022 kan fejre 50-års jubilæum med et 

æresmedlemskab.  

 

Et stort tillykke til Christian, Carsten og Hans Carl skal der lyde fra bestyrelsen og personale.  

 

9.3. Velkommen til Fredrik og tak til Kenneth. 


