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Tilstede:  Jørgen Fink (JF, formand), Bent Bruun (BB, næstformand), Kurt Hansen (KH, kasserer), Bjarne 
Brønning Nørlem (BN, medlem), Jens Andersen (JA, medlem), Eva Karlsen (EK, suppleant), Flemming Gerson 
(FG, suppleant), Jens Elvang (JE, manager) 
Lone Lindskov Bruun (LLB, referent) 
 
 
Ikke tilstede: Bengt Burkal (BBU, medlem), Søren Langager (SL, medlem) 
 
BB 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 regnskabet. 
b. Restancer 

Restancer pr. 28-2 Kr. 830.000 / pr. 21-3 kr. 498.000 
c. Likviditetsbudget 

JE gennemgik de udsendte likviditetsbudgetter. 
d. Medlemsstatistik 

JE gennemgik medlemsstatistikken,  
Vi er 1210 medlemmer hvoraf de 30 er prøvemedlemmer.  
 

4. Meddelelser fra formanden/næstformanden 
a. Forretningsorden for bestyrelsen blev underskrevet. 
b. Orientering fra DGU´s repræsentantskabsmøde 

JF fredagens temamøde omhandlede bl.a. klimaforandringer og udviklingen i 
medlemssammensætningen mht. klub afhængig og klubuafhængig.  
DGU har fået en ny sponsor - GF forsikring. 
DGU kort bliver digital fra 2023 og en bedre golfboks ap er på vej. 

 
5. Meddelelser fra manager og sekretariat 

 
a. Goddag og farvel reception for Fredrik og Kenneth bliver den 31/3 kl. 16 til 17 
b. Tilskud fra DGI/DIF´s Foreningspulje. Kr. 30.000 modtaget i tilskud til nye måtter. 
c. Personale, herunder praktikanter 

Annemette er ansat som greenkeeper i sæsonen.  
Kasper er opstartet i praktik frem til medio juni. Opgaver: rengøring greenkeepergården + 
renholdelse omkring klubhuset mm. 
Jeppe har fået forlænget praktik til medio juni. Opgaver: banemedhjælper 

d. Klubturneringer og aktiviteter opdateres løbende i kalenderfunktionen på hjemmesiden. 
e. Standerhejsning ifm. åbningsturnering. JF forestår denne. 
f. Spillermøde for eliten, afholdes mandag den 28. marts 
g. Møde med KK vedr. fredning af Marielundsskoven 
h. Vandingsanlæg – pumpe i pumpehuset stået af – tilbud på skrift af denne indhentes. 
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i. Hjemmesiden, opdateres med links til tilmelding til ”prøvemedlemskab”, ”Golfens dag” og 
”kvinder og golf”. 

j. Udsendelse af medlemsinfo sker løbende. 
k. Regelaften med Oswald Academy den 23/3 
l. Demo dag Titleist den 28/3 kl. 14-18 
 
 

6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/forbindelsesofficerer 
a. ISO14001 (KH)  

KH vi har været igennem prøvning.  ISO – auditor giver ros for engagement og for viden. 
Der var et par afvigelser, som skal bringes i orden, og én der skal være i orden til næste år 
hvor der er gennemgang igen. 
KH opfordre til at baneservice adviserer KH hvis medlemmer smider affald så der kan tages 
hånd om dette. 
JE forklarer omkring robotklipper og robotboldopsamler til driving range. 
El-lader på p-plads er i første omgang blevet afvist men efter mail fra DGU bliver dette 
revurderet. 
 

b. Rehabgolf (BN) 
Møde med Jens Bouet fra Dansk handicapforbund. Startet i Tyskland og opstartet for 6 år 
siden i DK. 
Der skal bruges 5-6 frivillige til projektet.  
BN andre klubber afvikler typisk Rehabgolf fredag formiddag. BN vil lave et besøg hos en af 
de klubber der har Rehabgolf.  
JE. Kurt Smidt, Fritids- og idrætschef, Kolding Kommune skal inviteres med til et møde. 
KH det er vigtig at vi fra starten har en plan for hvad vi vil med det og hvordan det skal 
forløbe. 
 

c. EK - Klublivsudvalg – er i gang med at lave et tiltag om forskellige arrangementer. 
 

7. Status Greenkeepergård (BB) 
Den store udfoldning er trykprøvning.  
Alle håndværkere skal mødes på GKG og det hele gås igennem. Alle skal være der til at hjælpe med 
forklaring til endelig trykprøvning. 
BB. Opsummering af byggeri - alt i alt kommet godt i mål. 
 

8. Eventuelt 
Risten ved hovedindgangen skal efterses der er meget vådt nedenunder. 
BN, banen skal snart åbnes. Udskudt start ville være en løsning. 
JA synes at der skal arbejdes på at der findes en løsning, på at få åbnet / evt. med udskudt start. 
JA fremsendte under mødet billeder til JE vedrørende forslag til ændring af 9-huls banen så det 
bliver til 18-huls foot golf bane. Vi snakker den lille bane hvor der ikke er ret meget aktivitet. 
Bestyrelsen har via BN modtaget en invitation til at komme og prøve at spille simulator golf hos Las 
Vegas Golf.  
  
Møderække: 

1) Mandag den 25/4 kl. 17.00-19.00 
2) Mandag den 16/5 kl. 17.00-19.00 
3) Mandag den 20/6 kl. 17.00-19.00 
4) Mandag den 15/8 kl. 17.00-19.00 
5) Mandag den 19/9 kl. 17.00-19.00 
6) Mandag den 24/10 kl. 17.00-19.00 
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7) Mandag den 21/11 kl. 17.00-19.00 
8) Mandag den 12/12 kl. 17.00-19.00 
9) Mandag den 30/1 - 2023 kl. 17.00-19.00 
10) Mandag den 27/2 - 2023 kl. 17.00-19.00 + kl. 19.00 Generalforsamling 

 
 
 
 
 
 
 
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) 


