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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), Søren Langager (SL, medlem), Eva Karlsen 
(EK, suppleant), Flemming Gerson (FG, suppleant), Jens Elvang (JE, manager) 
Lone Lindskov Bruun (LLB, referent) 
 
På TeamViewer: Revisor Anders M. Paulsen (AMP) 
 
Ikke tilstede: Jens Andersen (JA, medlem) 
 
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. REGNSKAB 2021 

AMP gennemgik det opstillede regnskab 
Ledelsesberetning: ændring af regnskabsprincip 
Ændring af afskrivningsprincipper: tekst fra revisor er godkendt. 
 
Revisionsprotokollat: 
AMP foreslår at lave skriftlige forretningsgange.  
 
Korrektioner til budgettal skal sendes senest onsdag den 9. februar 22 til AMP. 
 

b. Måneds- og perioderegnskab 
JE forklarer ændring i budgettal.  
Grundet moms kompensation, GFCN1 indtægter, medlemskontingent kontra robot klipper 
og bold opsamler.  
 
Greenkeepergård:  
BB gennemgår budget og økonomisk oversigt til greenkeepergården. 
De ekstra omkostninger greenkeepergården medfører, skal der tages hensyn til når 
budgetterne skal godkendes. 
 

c. Restancer 
Vi har kr. 318.189 udestående der forfalder den 11-2-22 
 

d. Likviditetsbudget 
JE gennemgår likviditetsbudget for 2022, og forklarer hvorfor der er afvigelser i forhold til 
tidligere fremsendt til Nykredit og Sydbank. 

 
BB mener at argumentation giver mening, men der skal være fokus på likviditet og 
omkostninger. 
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JE gennemgår likviditetsbudget for 2023, hvor det ses at pr. 31-12-2023 vil KGC have en 
positiv likviditet dog under det mål der var udarbejdet i sommer 2021 til Nykredit og 
Sydbank, men dog positiv. 

 
På baggrund af likviditetsbudget blev det besluttet at indstille følgende vedr. 
kontingentstigninger.  
Indeværende år (2022): ekstraordinær kontingentstigning kr.  300 og i 2023 en 
kontingentstigning på kr. 300,- (og forholdsvis stigninger for øvrige medlemskategorier) 
 

e. Medlemsstatistik 
JE informerede ifølge budget 2022 at der skal findes 75 senior medlemmer og 150 
prøvemedlemmer i 2022 for at budgettet holder.  
 

f. Budget 2022 
Budgettet blev gennemgået og godkendt. 
 

4. Meddelelser fra formanden/næstformanden 
JF tager til repræsentantskabsmøde den 18-19 marts. 
 

5. Meddelelser fra manager og sekretariat 
a. Idoc/Icharge: møde afholdt. Aftalt at de forsøger at ”sælge” KGC´s leasede maskiner til 

anden side. Men det er ikke let og må forventes at tage lang tid om muligt, da markedet er 
udfordret. 

b. Forårsklargøringsdag afholdes fredag den 18. marts kl. 09-14. Der informeres nærmere 
herom senere på hjemmesiden og via nyhedsmail. 

c. Salg af maskiner (fra greenkeeperen) – én maskine solgt.  Der speedes op på salget af 
øvrige maskiner! 

d. Greenkeepere. Johan Veseli Teut er ny mand på holdet og er ansat på sæsonaftale med 
start den 1. marts og slut ultimo september. Vi glæder os til at byde Johan velkommen. 

e. Kolding Talent (KT) – møde med Koordinator Bjarne. KGC arbejder på at genindtræde i 
Kolding Talent. Det er i den forbindelse afgørende at dette bakkes op i KGC og bestyrelsen. 
Bestyrelsen bakker op omkring Kolding Talent. 

f. DGU´s tema- og repræsentantskabsmøde, som afholdes den 18. og 19. marts 2022 på 
Comwell H.C. Andersen Odense. Fokus på klimaforandringer. 

g. Kvinder og Golf – nyt tiltag i 2022. EK er tovholder. 
EK fortæller om at der laves 2 hold af ca. 25 kvinder pr. hold. Forløbet er på ca. 3 mdr. DGU 
laver markedsføring. 

h. Demodage - udstyr. Fredrik foranlediger at der afholdes Demo- og fittingsdage med udstyr. 
Datoer og mærker er under planlægning. 

 
6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/forbindelsesofficerer 

Miljø- og bæredygtighedsudvalget: 
Forud for miljø-certificeringen i marts, gennemgik KH de risici og miljøforhold udvalget har arbejdet 
med og som ligger til grund for prioriteringen af nuværende og kommende miljømål.  
De første prioriterede miljømål i KGC er reduktion af sort brændstof, reduktion af elforbruget samt 
fremtidig kildesortering og håndtering af affald der hidrører spilleraktivitet på og omkring banen.  
  
KH redegjorde for løsningen og at dette effektueres allerede ved sæsonstart, og at en kildesortering 
af affald samtidig medfører reduktion af det hidtidige forbrug af brændstof og mandskabs timer. 
Nærmere redegørelse fremgår nu på hjemmesiden.  
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KH vi som bestyrelse skal være med til at motivere alle til, at følge de nye retningslinjer i og 
omkring affaldssortering og de nye miljøstationer 
 
BN har undersøgt mulighed for at få banner op ved Lars Vegas Golf i Egtved uden ekstra 
omkostninger, Lars Vegas Golf inviterer bestyrelsen til golf og gratis mad.  
BN Billeder af bestyrelsen sat op i mellemgang, og giver forslag om telefonnummer og mail sættes 
på. Dette blev vedtaget. 
 
Klublivsudvalg – der er sat en dato, på det første møde. 
 

7. Status Greenkeepergård (BB) 
BB – udsugning / miljø – dette monteres af Bækmand VVS. Falk Petersen monterer skorsten 
(garanti) 
Skorsten sættes op mod gårdspladsen for at mindske gener over til beboerne.  
 

8. Interne bestyrelsessager 
a. Generalforsamling 

Materiale udsendes til medlemmerne 
 

9. Eventuelt 
a. Klubpolo 

BN foreslår at alle har en ny klubpolo til generalforsamlingen 
b. Asger Brodde er blevet formand for sponsorudvalget 
c. SL, billard / kan der laves en byttehandel hvor der evt. gives rabat på prøvemedlemskabet. 
d. FG har talt med Ewii om projekt lys på hul 17 og 18, FG kommer med et oplæg. 
e. Møderække: 

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) 


