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

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat blev godkendt og underskrevet. 

2. Udestående punkter fra sidste møde 
a. Opfølgning på strategiplan (KH) 

Afholdes som separat møde medio august 
b. Online shop – endnu ikke klar. Der informeres når den går i luften 

3. Økonomi  
a. Måneds- og perioderegnskab 

JE gennemgik regnskabet. 
BB bad om uddybning af bane udgifter JE forklarede hvordan faktiske tal holdt op imod 
budget. 
Måneds- og perioderegnskab er taget til efterretning. 

b. Restancer 
Restancer er faldende, der gøres en ekstra indsats for at få de sidste tilgodehavender ind. 

c. Likviditetsbudget 
JE gennemgik de udsendte likviditetsbudgetter. 
Likviditetsbudgettet er taget til efterretning. 

d. Medlemsstatistik 
JE gennemgik medlemsstatistikken. 
Der er god fremgang i indmeldelser. 
 

4. Meddelelser fra formanden/næstformanden 
BB gennemgår byggeregnskabet vedr. Greenkeepergården. 
Byggeregnskabet er taget til efterretning. 

 

5. Meddelelser fra manager og sekretariat 
a. Møde med kommunen vedr. træer på tee 2/9. Positiv dialog som resulterede i at der kan 

fældes et par træer til efteråret ligesom der kan tyndes og opstammes efter aftale. 
b. Robotklipper er kørende. Robotboldopsamler er endnu ikke sat i drift, da det 

”transportbånd” som skal løfte boldene op til vaskeren, var levet ca. 30 sm. For kort. Vi 
afventer levering af nyt ”transportbånd” 

c. Kolding Talent – der har været møde med Bjarne Henriksen vedr. KGC indtræden i KT. 
Forespørgsel fra 4 spillere som ønsker at blive en del af dette set up.  

d. Medlemstilbud: Paddeltennis – 4 medlemmer har tilmeldt sig intro. Hjerteredderkursus 
over 30 tilmeldt kurser. 

e. Torsdagssjakket – er kommet godt fra start og gør en flot indsats. Det vil være fint med 3-4 
frivillige mere. 

BN foreslår at tidspunktet rykkes til f.eks. kl. 10:00 til 12:00 da der er mange der er færdig 
med at spille og det vil være nemmere at hjælpe til. 

f. Lade standere p-plads. Aftale modtaget fra Norlys, afventer godkendelse af KK! – 
godkendelse fra KK modtaget d.d. 
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g. Medlemsundersøgelse. Vi er på rette vej. Banen har fået meget opmærksomhed i 
besvarelserne. 

h. Vindue mod hul 18 er udskiftet. 
i. Sydbank har fået tilsendt resultatopgørelse pr. 31/3-2022. Der fremsendes opgørelse hvert 

kvartal til Sydbank. 
j. Der er indkøbt nye nærmest pinden skilte med integreret målebånd og tavle. 
k. Der er indkøbt 7 stk. nye ”gafler” til udlejningsvogne. 
l. Prøvemedlemmer modtager løbende tilbud om medlemskab ca. 14 dage før udløb af 

prøvemedlemskab. 
m. Vandboring – Samlet omkostning til reetablering kr. 567.000, - 

Vurdering fra DGU´s advokat er at KGC får svært ved at gøre krav gældende! Anbefaler at 
der tages kontakt til leverandøren der etablerede boringen. 

 
6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/forbindelsesofficerer 

Baneudvalg: har haft møde, al information er rundsendt til medlemmerne. 
 
Klublivsudvalg: Møde vedr. strategi i klublivs udvalg, der tages kontakt til klubber i klubben, 
omkring indsatser som klubber i klubben, kan hjælpe med.  
 
Rehab golf: Der vurderes på hvor meget kan vi dække over, hvis der kommer ca. 20-30? 
Lige nu er Fredrik’s tid meget knap. 
 
Ældresagen: Det blev vurderet at det er en god ide at kontakte ældresagen for at høre om der er 
potentiale i at lave hold for ældresagen. Der er forslag om, at vi kan starte det op, som f.eks. en 
intro dag hvor der slås lidt ud og de for fortalt hvad vi starter op i 2023. 
 

7. Status Greenkeepergård (BB) 
Er er redegjort under pkt. 4. og punktet vil fremover udgå af dagsorden. 
 

8. Interne bestyrelsessager 
Ingen. 
 

9. Eventuelt 
a. Møderække: 

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

 
9.2 KGC fylder 90 år i 2023 
9.3 Bestyrelsesaktiviteter 

Frivilligshedsturnering onsdag den 17. august- gunstart kl. 15:00 
Sponsorturnering lørdag den 27. august kl. 13:00 

 
 
Bestyrelsen 
Kolding Golf Club 
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_______________________  ____________________________ 
Jørgen Fink (formand)  Bent Bruun (næstformand)   
 
 
_______________________  ____________________________ 
Kurt Hansen (kasserer)  Søren Langager (medlem) 
 
 
_______________________  ____________________________ 
Bengt Burkal (medlem)  Bjarne Brønning Nørlem (medlem) 
 
 
_______________________ 
Jens Andersen (medlem) 


