BESTYRELSESMØDE - REFERAT
BENNIKSGAARD GOLFKLUB
DATO: 29-05-2017
DELTAGERE: Finn Nielsen(FN), Rene Klausen(RK), Jørgen Nøhr(JN), Kirsten Palmgren(KP),
Jens Enemark (JE), Flemming Kehlet(FK), Sven Dassel(SD), Viggo Andersen(VA)
AFBUD: Bettina Enemark
GÆSTER: Lenette, Manuela, Steen (Drift)
REFERENT: Flemming Kehlet
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat
Ændring Bestyrelsen Bettina Enemark udtræder.
Nyt klubhus – Indvielse
Orientering fra Driftselskabet – ny administration m.m
Hvervning af nye medlemmer – Steen Larsen deltager
Forestående projekter m.m.
Eventuelt

EMNE:
1: Godkendelse af referat
Godkendt

ANSVARLIG

2: Ændring Bestyrelsen Bettina Enemark udtræder
Bettina har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Dette accepterer Bestyrelsen og
Flemming Kehlet træder som 1. suppleant ind i Bestyrelsen.
3: Nyt klubhus - Indvielse
Klubhuset blev indviet i den forgangne weekend. Der var god opbakning til
åbningen og stor deltagelse i Åbningsturneringen. Det daglige arbejde med
klubhuset er lagt i hænderne på husudvalget, og de er kommet rigtig godt i
gang. Husregler bliver sendt ud inden for de kommende dage.
Al henvendelse vedr. klubhuset skal ske til Husudvalget, kontaktinfo oplyses
snarest på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen håber alle vores medlemmer bliver glade for huset og vil bruge det
flittigt.
4: Orientering fra Driftselskabet:
JE orienterede om ændringer i drift selskabet.
Det er Jens’s ønske at der skal sættes ind på flere forskellige områder i drift
selskabet. Derfor er Sten startet som salgschef, Lenette som marketingschef og
Manuela til at tage sig af bogholderiet.
5: Hvervning af nye medlemmer:
Sten orienterede om nogle af de tiltag der er sat i gang, for at få sat
Benniksgaard Golfklub på landkortet. Der er skabt gode kontakter vedr.
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arrangementer på Benniksgaard og de første aftaler er på plads.
Klub og Drift vil i samarbejde arbejde på at øge kendskabet til Benniksgaard og
derigennem skaffe flere medlemmer.
Der er kommet en del henvendelser omkring Åbent Hus arrangementet, der er
et ønske om at afholde et SPIL MED EN VEN arrangement og det vil
bestyrelsen få arrangeret den søndag den 16. juli, som parturnering modificeret
Foursome. Nærmere info kommer på hjemmesiden inden længe.
Fra de første begynderhold i 2017, hvor der har været god deltagelse, er der
rigtig mange der har valgt at fortsætte som medlemmer af klubben.
6: Forestående projekter:
Mentorer: Her har vi en udfordring, og bestyrelsen vil gøre en indsats for at få
gang i vores mentor ordning. Rene udarbejder en guide for mentorer og sender
den rundt til bestyrelsen for kommentarer.

Rene / Finn

PINK Cup og Støt Brysterne sponseret af BHJ Open afholdes den 24. juni, det
er Dameklubben med støtte fra Seniorklubben der står for dette arrangement.
Efter medlemsmødet i marts, hvor DGU bl.a. præsenterede Golfspilleren i
centrum, har bestyrelsen valgt at tilmelde sig programmet. De første
spørgeskemaer er udsendt til 1/3 af klubbens medlemmer, samtidig med at
gæster får et spørgeskema efter en runde på vores bane.
7: Eventuelt:
Fra et medlem har vi modtaget en klage over at vores konverteringstabeller er
med for lille skrift. Bestyrelsen har konstateret at designet på vores
konverteringstabeller følger retningslinjerne fra DGU.
Vi undersøger om det er et udbredt problem, og i så fald tager vi det op igen.
Indtil da, skal vi derfor opfordre medlemmer med et sådant problem, til at
udskrive deres scorekort, når de bekræfter deres tid på Golfbox, hvor stregerne
er sat på de relevante huller.
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