BESTYRELSESMØDE - REFERAT
BENNIKSGAARD GOLFKLUB
DATO: 14-08-2017
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)
REFERENT: Flemming Kehlet
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat
2. Siden Sidst
a. Udvalg
b. Klubber i klubben
c. Turneringer
d. Drift
3. Fastsættelse af dato for generalforsamling 2017
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
4. Eventuelt og næste møde.

EMNE:
1: Godkendelse af referat
Godkendt

ANSVARLIG

2. Siden sidst
Det halvsløje sommervejr har haft lidt indflydelse på greenfee besøg, vi kan
håbe på lidt bedre vejr.
Vores turneringer har haft god deltagelse, og det er ikke mindst det ændrede
setup, der har gjort det. Den 9.-10. september afholdes der Klubmesterskaber i
12 rækker, vi glæder os til at se mange af vores medlemmer deltage, se under
klubturneringer på golfbox.
Klubben deltager i Abacus Cup, og det bliver spændende at se hvem der
kvalificerer sig efter Benniksgaard Masters.
Turneringen Greenkeepernes Hævn er flyttet og afholdes nu den 14. oktober.
Arrangementet Spil med en ven gik fint, men trods alt lidt for længe, og det
tærede lidt på tålmodigheden. I alt deltog der 66 i turneringen og det er meget
tilfredsstillende. Næste år forventer vi at afholde 2 lignende arrangementer.
Vi går allerede nu i gang med at finde medlemmer til næste års
turneringsudvalg, så interesserede er meget velkommen til at melde sig hos
formanden.
Oversigten over udvalg skal opdateres og ajourføres på hjemmesiden.
Bestyrelsen vil snarest tage kontakt til Klubber i Klubben og Begynderudvalget
for planlægning af næste sæson.
Skulle der blandt klubbens medlemmer være nogle der har erfaring med
fundraising, og har interesse I at hjælpe klubben i gang, bedes de henvende sig
til formanden.
Klubben fylder 20 år den 20. august, i den anledning vil klubben efter Masters
turneringen være vært ved en lille forfriskning i klubhuset.
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3. Fastsættelse af dato for generalforsamling:
Tirsdag den 14. november 2017 afholdes den ordinære generalforsamling.
På valg er: Finn, Rene, Sven og Flemming.
Rene og Sven har meddelt at de, af tidsmæssige årsager, ikke står til rådighed
for genvalg. Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer der er interesseret i deltage
i bestyrelsesarbejdet.
4: Eventuelt
Blokeringer af banen skal optimeres, så blokerede tider der ikke er behov for
frigives.
Tirsdags 9’eren indstilles for denne sæson efter matchen den 15. august.
Bestyrelsen arbejder på et nyt koncept til næste sæson.
Næste møde 25. september kl. 17.00

Alle
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