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 Bestyrelsesmøde d. 25. april 2022 kl. 17.00 Referat  

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

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde  

Referat blev godkendt og underskrevet.  
 

2. Udestående punkter fra sidste møde a. Rehabgolf, udsat til næste møde.  

a. Rehabgolf, udsat til næste møde.  
 

3. Økonomi  

a. Måneds- og perioderegnskab  
JE gennemgik regnskabet.  
 
b. Restancer  
Restancer er faldende og der gøres en ekstra indsats for at få de sidste tilgodehavender ind.  
 
c. Likviditetsbudget  
JE gennemgik de udsendte likviditetsbudgetter. 
Vandboring er en ekstra ikke budgetteret omkostning.  
 
d. Medlemsstatistik  
JE gennemgik medlemsstatistikken  
Der er fremgang i seniormedlemskab + 4 siden sidste møde.  
Der er mange nye prøvemedlemmer 71 og målet på 150 så vi er godt på vej. 

4. Meddelelser fra formanden/næstformanden a. Møde med Sydbank (BB)  

a. Bestyrelsen godkendte tilbuddet fra Sydbank vedr. lånefinansiering af Greenkeepergården og 
vandboring.  

 

5. Meddelelser fra manager og sekretariat  

a. Vandboring  
Vandboring – forventer at der er vand på anlægget senest onsdag. Forsikring har afvist skade.  
JE er i kontakt med DGU´s advokat vedr. sagen og hvilke muligheder vi har.  
DGU´s advokat kommer med vurdering og forslag til videre forløb. Dette er uden omkostning for KGC. (JF,BB, 
KH og JE tager tlf. møde med DGU´s advokat når vurdering er modtaget)  
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b. Golfens Dag  
52 var tilmeldt og 34 mødte op. Og 7 tilmeldte sig prøvemedlemskab. Der laves en evaluering så der kan 
laves en endnu bedre køreplan for 2023.  
 
c. Golfspilleren i Centrum  
spørgeskema udsendes 12. maj, 7. juli og 30. august. 
 
d. Tag en ven med til golf afvikles søndag den 1. maj. Nyt tiltag fra klublivs udvalget  
 
e. Opdatering af sponsorskilte. Netop d.d. modtaget korrektur på teesteds skilte. Øvrige kommer løbende 
herefter.  
 
f. Golfoutlet – klubbens PGA træner Fredrik Johnsson – opstarter outlet med tøj, sko mm. fra trænerlokalet 
på driving range. Mere info senere via hjemmeside og FB.  
 
g. Der har været henvendelser fra medlemmer vedr. græs på fairways samt teestederne på hul 2/9. Disse 
behandles i baneudvalget.  
 
h. Danmarksturneringen 2022. Det er besluttet at al start i spilleweekenderne sker fra hul 10. Der informeres 
via ”advarsel” i GolfBox. Der mangler hjælpere i forbindelse med hjemmekampe i Danmarksturneringen til 
sekretariatet.  
 
 

6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/forbindelsesofficerer  
a. Ældresagen Golf (BN)  
BN har kontaktet ældresagen, de fortalte at der var et møde og efter de 3 måneder var det 9 ud af 10 der 
meldte sig ind / Opgave blev tildelt klublivsudvalg  
 
b. Puttinggreen (JA)  
JA – anke, hvis der er nogen der ikke kan opføre sig ordentlig, skal vi passe på at det ikke går ud over andre. 
Ønske er at der ikke skal være kollektive afstraffelser.  
 
c. Klublivsudvalg kontakter alle nye medlemmer (der ikke er prøvemedlemmer) og inviterer med på en runde 
golf. Det har givet rigtig god feed back.  
 
d. JA elitehold – der er snakket budgetter, vi vil blive nødt til at stramme lidt op, spiller budgettet skal være 
til udvikling af unge talenter. JA ønsker at det bliver gennemgået så der kommer nogle retningslinjer.  
 
e. FG udvidet Baneservice, vi har nu planlagt at køre 86 gange.  
 
 

7. Status Greenkeepergård (BB)  

Vi har fået vores endelig ibrugtagnings tilladelse.  
BB hvorfor tager Anker ikke værkstedet i brug?  
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8. Eventuelt  

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

 
b. Forslag fra medlem: bruge noget af ekstraordinær kontingent stigning til prisnedsættelser i Cafeen. 
Bestyrelsen diskuterede forslaget og er enige om at dette ikke er en mulighed.  
 
c. ”Cafe og restaurant” strategigruppe (BB), indkalder til møde i gruppen inden for kort tid.  
d. Parkering – skilte til biler der holder ved vejen på trods af der er ledige pladser, der skiltes med smiley 
sedler.  
 
e. JA har set hvordan man med spraymaling kan lave opmærkninger på bane der viser hvor man må gå med 
sin vogn. Der er stadig problemer med afmærkninger på hul 14. Dette tages op med baneudvalget.  
 
 
 
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) 


