BESTYRELSESMØDE - REFERAT
BENNIKSGAARD GOLFKLUB
DATO: 20-03-2017
DELTAGERE: Finn Nielsen(FN), Rene Klausen(RK), Jørgen Nøhr(JN), Bettina Enemark(BE),
Kirsten Palmgren(KP), Jens Enemark (JE), Viggo Andersen (VA), Flemming Kehlet(FK).
AFBUD: Sven Dassel
REFERENT: Flemming Kehlet
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat
Kort gennemgang/referat af G8 Møde
Drøftelse af oplæg vedr. Pavillon som Klublokale
Medlemsmøde 25/03/2017
Eventuelt

EMNE:
1: Godkendelse af referat
Godkendt

ANSVARLIG

Alle

2: Kort gennemgang/referat af G8 Møde
Formanden deltog i årets G8 møde, som blev afholdt på Benniksgaard. Blandt
de deltagende klubber var der enighed om, at en medlemstilgang er ønsket over
hele linjen, vel at mærke en tilgang af nye golfspillere, det vil ikke give nogen
mening for klubberne at konkurrere indbyrdes om allerede etablerede
golfspillere.
Næste møde i G8 afholdes i uge 8 2018.

FN

3: Drøftelse af oplæg vedr. Pavillon som Klublokale
Bestyrelsen drøftede et oplæg omkring anvendelse af Pavillonen som
klublokale.
Det er tanken at lokalet skal være naturligt samlingspunkt for klubbens
medlemmer, hvor der vil være mulighed for at købe drikkevarer fra automat.
Madvarer kan fortsat købes i Restauranten, og nydes i klublokalet ved høflig
selvafhentning i Restauranten.
Klublokalet skal anvendes til samvær efter en golfrunde, foredrag, eller andre
arrangementer udenfor golfsæsonen.
Der er etableringsomkostninger for omkring kr. 65.000 til anlæggelse af terrasse,
isolering og indkøb af havemøbler. Øvrigt møblement forventes at kunne
dækkes af det nuværende møblement i det nuværende klublokale samt loungen.
Der skal nedsættes et Husudvalg som bliver ansvarlig for klublokalet.
De overordnede driftsomkostninger står Drift selskabet for, ligesom de også står
for driften af automaterne.
En betingelse for at klublokalet kommer til at fungere og være et rart sted at
være, er at klubbens medlemmer selv rydder op efter sig.
Formanden vil på det kommende medlemsmøde, fremlægge Bestyrelsens
oplæg omkring Klublokalet og stille det til debat.
Umiddelbart efter medlemsmødet samles bestyrelsen for at tage stilling til
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projektet og hvis der er bred opbakning fra medlemsmødet at igangsætte det.
4: Medlemsmøde 25/03/2017
De sidste detaljer omkring medlemsmødet, hvor Udviklingskonsulent Kim Uldahl
fra DGU vil komme med et indlæg, blev gennemgået, og bestyrelsen ser frem til
et godt og konstruktivt medlemsmøde

Alle

5: Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
6: Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. marts umiddelbart efter
medlemsmødet
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