BESTYRELSESMØDE - REFERAT
BENNIKSGAARD GOLFKLUB

DATO: 18. december 2017
DELTAGERE: Finn Nielsen (FN), Flemming Kehlet (FK), Henrik Lang (HL), Tobias Tesch
(TT), Thomas Christiansen (TC), Johannes Koch (JK), Viggo Andersen (VA) og Erik Dall
Jørgensen (EJ)
AFBUD: Ingen
GÆST (inviteret af bestyrelsen): René Haahr Klausen (RHK)
REFERENT: Tobias Tesch
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.

Nyt om bestyrelsen
Orientering om overtagelse af baneanlæg.
Planlægning af arrangementer 2018 / orientering og kalender
Eventuelt og næste møde.

EMNE:
1. Nyt om bestyrelsen
 Jørgen Rehhoff Nør – har af helbredsmæssige og personlige grunde valgt
at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takker Jørgen mange gange for
hans store indsats i bestyrelsen gennem de seneste 2 år. Jørgen vil
fortsat være en del af klubben og har givet tilsagn om at hjælpe i det
omfang hans helbred tillader.
2. Orientering om overtagelse af baneanlæg
 Formanden (FH) orienterede bestyrelsen om overtagelse af Benniksgaard
baneanlæg samt status på forhandlingerne. Der er opnået enighed med
overtagelse med Jens Enemark pr. 1. januar 2018, som vil blive
præsenteret ved den kommende generalforsamling.
 Det udestår stadig en endelig købsaftale samt udarbejdelse af tre skøder.
Disse dokumenter forventes afsluttede og til gennemsyn inden jul,
alternativt i mellemdagene mellem jul og nytår.
 Det forventes således, at der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling i uge 2 eller senest i uge 3 i 2018.
3. Orientering om planer for arrangementer 2018 samt kalender 2018
RHK orienterede bestyrelsen om den overordnede plan for 2018.
 Der planlægges for fem danske begynderhold af maksimalt 12 personer
med første hold 22. marts 2018. Ansvar for gennemførelse er RHK.
 Der planlægges ligeledes for tyske begyndere, der vil modtage et
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individuelt tilbud. Ansvar er gennemførelse er RHK.
Regelundervisning vil foregå to-sproget med to undervisere. Ansvar for
gennemførelse er HL.
Mentorordning forsøges struktureret mere hensigtsmæssigt med
anvendelse af ressourcepersoner fra klubben. Ansvar vil ligge ved
Begynderudvalget.
”Golfens dag” er fastsat til 22. april 2018. Ansvar for gennemførelse er: HL
med hjælp fra VA og TT.
3 x ”Kom og prøv” dage, hvor medlemmer kan medbringe potentielle nye
medlemmer. Ansvar for gennemførelse er RHK.
Tilbud til etablerede spillere ved kontakt til tidligere medlemmer med
henblik på at orienterer om de nye ejerforhold. Ansvar for kontakt er RHK.
Tilbud til spillere fra andre klubber, som tilbydes medlemskab til reduceret
pris, såfremt de fastholder deres eget medlemskab i egen klub.
Forudsætning er at deres eksisterende kontingent har samme pris eller er
dyrere end Benniksgaard’s årskontingent. Ansvar for kontakt er RHK.
Bestyrelsen diskuterede, hvorledes man kunne få en tilgang af nye
medlemmer og gerne i aldersgruppen 50 år og opefter. Bestyrelsen var
enig om, at Lenette skulle undersøge mulighederne og komme med et
forslag til hvilke tiltag klubben kunne gøre. FK kontakter Lenette.
Bestyrelsen diskuterede, hvordan man kunne tilsikre fastholdelse af de
eksisterende medlemmer. Som udgangspunkt bør man tilsikre en 18 huls
bane, hvor der kan spilles hele året. Dette kan tilsikres ved:
 Eventuelt drænarbejde, herunder områder hvor der kan drænes til.
 Sand på/i fairway.
 Forberedelse af vintergreens og vinterbane i sæsonen (juli).
 Muligheder for at spille til sommergreens hele året (øget udgift).
Bestyrelsen besluttede at indlede en dialog med chefgreenkeeperen,
Robert med henblik på, at undersøge ovenstående muligheder.
Forretningsudvalget (FN, FK, HL og RHK) kontakter Robert med henblik
på møde medio januar 2018.
Derudover søges nuværende medlemmer fastholdt gennem:
 Fortsat attraktivt turneringsprogram.
 Yderligere aktiviteter for etablerede medlemmer, såsom fester,
arrangementer mm.
RHK fremkom med et forslag til kontingent for nye medlemmer, der har
afsluttet deres prøvemedlemskab eller kommer fra en anden klub, hvor
der reduceres i pris alt efter indmeldelse på året. Bestyrelsen tiltrådte det
stillede forslag, som indføres i 2018.
RHK fremkom med forslag til justerede greenfee, hvor prisen er identisk
på hverdage (eksempelvis 290,-) og med et yderligere beløb i weekender
(eksempelvis 375,-). Der kan foretages reduktion såfremt der
gennemføres arbejde på banen. Bestyrelsen tiltrådte det stillede forslag,
som indføres i 2018.
RHK fremkom med et forslag på priser på sponsorater, som ligeledes blev
tiltrådt af bestyrelsen. FN koordinerer med Steen Larsen.
Bestyrelsen besluttede, at flex-medlemmer ikke har rettigheder til
medlemskab i ”Klubber i Klubben”. Det er således kun medlemmer med
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fuld spilleberettigelse, der kan være medlem i eksempelvis Dame-,
Senior- eller Herreklubben. RHK samt de respektive formænd er ansvarlig
for orientering af medlemmer.
RHK
Planlagt kalender for 2018:
 14. april: Åbningsturnering
 22. april: Golfens dag
 5.-6. maj: Danmarksturnering
 19. maj: Jubilæumsturnering
 3. juni: Ping Cup/Støt Brysterne
 16.-17. juni Danmarksturnering
 24. juni: DAT Open
 14. juli: Sommerturnering
 12. august: Klubturnering
 18.-19. august: Danmarksturnering
 8.-9. september: Klubmesterskab
 29. september: ”Ællinge” afslutningsturnering
 6. oktober: Dame-/Herreklub afslutning
 13. oktober: ”Greenkeepernes Hævn”
4. Eventuelt og næste møde
 Der gennemføres ”Banens dag”, som inkluderer informationsmøde og
klargøring af banen samt let bespisning lørdag den 24. marts 2018.
 Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 27. februar 2018 kl. 17.00.
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