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Tilstede:  Jørgen Fink (JF, formand), Bent Bruun (BB, næstformand), Kurt Hansen (KH, kasserer), Bengt 
Burkal (BBU, medlem), Bjarne Brønning Nørlem (BN, medlem), Jens Andersen (JA, medlem), Søren Langager 
(SL, medlem), Eva Karlsen (EK, suppleant), Jens Elvang (JE, manager) 
Lone Lindskov Bruun (LLB, referent) 
 
Ikke tilstede:  Flemming Gerson (FG, suppleant) 
 
Bestyrelsesmøde (kl. 17-20) 
 
JF byder velkommen og giver ordet til BB 
 
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. 96.040, - 
Heraf ikke forfaldne kr. 15.480, - 

 
c. Likviditetsbudget, 2021-2022-2023-2024 

JE gennemgik de udsendte likviditetsbudgetter. Disse skal gennemgås for at sikre indtægter 
og udgifter balancere. 

 
d. Medlemsstatistik blev gennemgået inkl. kendte medlemsskifte pr. 31/12.  

Der har været et fald på ca. 7 %, total 71 medlemmer, heraf 53 seniorer. Tidligere år har 
der været et fald på ca. 10% så vi er ikke under det vi plejer. 

 
e. Budget 2022. 

Udkast blev gennemgået og godkendt. 
 

4. Meddelelser fra formanden/næstformanden 
BB rykker omkring terrasseprojekt, tilbud kommer sidst i denne uge.  
KH ISO14001 medio marts gennemgås den sidste prøvning. Og det forventes at vi så har vores 
certificering. Bureau Veritas sponserer håndbogen, men om 3 år skal KGC selv afholde 
omkostningen.  
Der er 4 miljømål: grønt brændstof, affaldssortering, reducering af elforbrug, reducering af 
grundvandsforbrug 
KH affaldssortering er sat i gang, alle affaldsspande bliver fjernet fra banerne og der opsættes flere 
nye affaldsstationer hvor der skal sorteres. 
Cigaretskodder skal væk fra banerne, man skal samle dem i lommeaskebægere eller lign. 
 

5. Meddelelser fra manager og sekretariat  
a. Klub-i-klubben – åbning af spærretider – der vedtages at det sættes til 4 dage før spille 

dagen. 
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b. Medlems touch og ekstra printer – til udskrift af scorekort - er bestilt og leveres asap, så 
den er klar til sæsonstart 

c. Forårsklargøring – fredag den 18. marts kl. 09 til 14. Alle medlemmer inviteres til at komme 
og deltage. Invitation samt info om opgaver der skal løses informeres primo marts. 

 
6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/forbindelsesofficerer 

a. SL klublivsudvalg, tilbage melding fra Michael Jürgensen, at indsatsen i klublivsudvalget 
skulle være at arbejde med: atmosfære, information, sociale arrangementer. Udvalget er 
godt i gang 

b. JA Elite / junior. Der skal indkaldes til eliteudvalgsmøde snarest muligt.  
c. Der arbejdes godt i junior udvalget. 
d. KH baneudvalget har ikke afholdt møde, men forventer at det snart at der bliver planlagt.  
e. BBU er der nogen af dem der ønsker at yde frivilligt arbejde der ville finde det interessant 

i regel og ordensudvalget. 
f. JF der er flere udvalg der ønsker at bruge flere frivillige, det kan evt. tages op på 

generalforsamlingen. 
 

7. Status Greenkeepergård (BB) 
Byggeri går tilfredsstillende samt nedrivning af det gamle Ankerhus er sket. Der er kommet en lille 
skade på vores nye bygninger. Værkstedet er færdig, der skal lægges klinker på gulv i de andre rum, 
det sidste er køkken som bliver sat op i uge 4. Tidsplanen holder og ibrugtagnings tilladelse 
forventes omkring medio februar. Lift er monteret og maskinmontage er i gang. 
 

8. Interne bestyrelsessager 
a. Generalforsamlingen. 

Planlægning af generalforsamlingen blev diskuteret, herunder rollefordeling. 
 

9. Eventuelt 
BN der skal sættes i gang i klub bluse – JE det er i gang. 

 
 
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) 


