BESTYRELSESMØDE - REFERAT
BENNIKSGAARD GOLFKLUB

DATO: 27. februar 2018
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. Godkendelse/underskrivning af referat fra ekstraordinær generalforsamling.
2. Orientering om overtagelsen – siden sidst
a. Hvor skal mesterskabstavlerne hænge
b. Ansøgninger Fonde og anlægspuljer til projekter
i. Par 3 bane
c. Møder i forretningsudvalg den 22.01 og 15.02
i. Regionsgolf
d. Sæson opstart
i. Ællingeturnering/ Bag-9
ii. Mentorordning
3. Orientering om møde med ældre klubben
4. G-8 møde torsdag den 1. marts i Nordborg
a. Konkurrerende tilbud på prøvemedlemskab
b. Fritspilsordning generelt og specifikt for udvalgte medlemmer
5. Kommende arrangementer
a. Banens dag den 24. marts
b. Orientering fra Turneringsudvalg
c. Golfens dag den 22. april
d. Open Company Day 11. maj
6. Eventuelt og næste møde.
EMNE:
1. Godkendelse/underskrivning af referat fra ekstraordinær
generalforsamling.
Referatet blev gennemlæst, godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Det
vil efterfølgende blive uploaded på BGK hjemmeside.
2. Orientering om overtagelsen – siden sidst
 Den afsluttende koordination er overstået. Skødet er underskrevet og
alene tinglysning mangler for nærværende.
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 Medlemmerne har modtaget kontingentopkrævning. Der udestår stadig
en mængde betalinger for kontingent for 2018.
 Der er en forøget tilgang af sponsorater, hvilket ses meget positivt for
foreningens regnskab for 2018.
 Der afholdes et møde i forretningsudvalget ultimo marts for at følge op
udestående sager samt følge op på økonomien.
 Vedligeholdelse (klipning) er iværksat i rough, semi-rough samt
fairways. Bestyrelsen håber på, at banen bliver åbnet senest til påske.
a. Hvor skal mesterskabstavlerne hænge?
Der blev besluttet af mesterskabstavlerne skal ophænges i forhallen ved
indgangen til pro-shoppen, hvilket nu er gjort af TT og Eivind Nielsen.
b. Ansøgninger Fonde og anlægspuljer til projekter
 Der er fremsendt en ansøgning til Fabrikant Mads Clausens fond til
renovering af par-3 banen.
 Der ansøges ligeledes ved Sønderborg Kommune om støtte til
renovation af idrætsanlæg, hvortil vi maksimalt kan ansøge om 300.000
kroner. TT er ansvarlig for udarbejdelse af ansøgning.
 Der undersøges muligheder for økonomisk støtte til at imødekomme
”Project Zero” certificering (minimering af udgifter til el, vand og varme).
TT er ansvarlig for yderlige informationsindhentning samt udarbejdelse
af ansøgning.
 Endeligt ansøges der ved andre relevante fonde. TT er ansvarlig for
udarbejdelse af ansøgninger til fonde.
c. Møder i forretningsudvalg den 22.01 og 15.02
i. Regionsgolf
 I år har vi tilmeldt to herrehold samt et damehold i Danmarksturneringen samt et veteranhold og et superveteranhold i regionsturneringen.
 Det er målsætningen, at vi får tilmeldt yderligere et antal hold til
regionsgolf. Det kan imidlertid betyde, at nogle af vores faste dage
kan blive påvirket, da regionsgolf gennemføres på mandage,
hvilket kan komme i konflikt med Begynderudvalget. FK
undersøger sagen yderligere og vurderes i forhold til sæsonen
2019.
d. Sæson opstart
i. Ællingeturnering/ Bag-9
 Ællingeturneringen vil fortsætte som hidtidigt mandag eftermiddag
med start 9. april
 Begynderudvalget vil forestå planlægning af Bag-9 turnering hver
mandag, som indledes i maj måned.
 Bestyrelsen modtager udkast til invitation fra Henrik, som sendes
til Lenette med henblik på fremsendelse til medlemmerne.
 Der planlægges på flight-fører uddannelse 22. marts klokken 1900.
HL sender invitation ud til egnede flight-førere.
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ii. Mentorordning
 Der oprettes en mentorordning, hvor nybegyndere kan få tilknyttet
en mentor (primært tirsdag og torsdag). Det vil primært være de
flight-førere, der støtter i forbindelse med Ællingeturneringerne om
mandagen.
 Fredag planlægges på spil på stor bane med anvendelse af
fremskudt tee-sted, hvor banen er minimalt belastet.
3. Orientering om møde med Ældresagen
 VA deltog i et møde med Ældresagen i Gråsten og Bov. De to klubber
blev tilbudt et træningsforløb for 500 kroner til deres medlemmer.
 Bestyrelsen var enig om, at fastholde beløbets størrelse (500 kroner);
der vil således ikke blive givet yderligere rabat til medlemmer i
Ældresagen.
 Såfremt der kommer nok interesserede (8 deltagere), vil der blive
oprettet et hold, der starter 25. april 2018 og fem uger frem.
4. G-8 møde torsdag den 1. marts i Nordborg (udsat pga. vejrlig)
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a. Konkurrerende tilbud på prøvemedlemskab
 Bestyrelsen er bekymret for den tendens, der ses med hensyn til
udviklingen af priser på prøvemedlemsskaber i klubberne.
 Det blev besluttet af bestyrelsens repræsentant skulle opponerer med
de konkurrerende tilbud, da det vil underminere økonomien i de
respektive klubber. Bestyrelsens vurdering er, at det vil koste hver
enkelt klub mellem 150.000 kroner til 200.000 kroner per klub.
 Bestyrelsen fastholder beløbet på prøvemedlemsskab til 799 kroner.
 Bestyrelsen fastholder ubetinget medlemskab i G-8, men anbefaler
samarbejde frem for konkurrenceforvridende tiltag.
b. Fritspilsordning generelt og specifikt for udvalgte medlemmer
 Bestyrelsen mener ikke, at det er en god løsning og vil ikke støtte op
om dette tiltag.
5. Kommende arrangementer
a. Banens dag den 24. marts
 Der gennemføres ”Banens dag”, som inkluderer informationsmøde og
klargøring af banen samt let bespisning lørdag den 24. marts 2018.
 Der er reklameret for aktiviteten på vores hjemmeside. Deltagere skal
melde til via Golfbox af hensyn til koordination af opgaver samt
bestilling af mad. For nærværende er der tilmeldt 26 deltagere, men
der afgjort plads til flere.
 RHK beder Robert om at have lavet en liste over opgaver, der skal
løses på dagen. Forud for ”Banens dag” bliver opgaverne fordelt, så
de tilmeldte ved hvad de skal forberede sig til.
b. Orientering fra Turneringsudvalg
 Der gennemføres løbende start for de planlagte turneringer (på nær
Pink Cup samt Danish Air Transport (DAT)) med en kostpris på 100
kroner per deltager for samtlige turneringer med undtagelse af
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Klubmesterskab.
Turneringsudvalget fremsender datoerne for vores turneringer, hvor
der er spisning, så restauranten bestilles og er disponibel.
Der afholdes ”Masters” i forbindelse med Klubmesterskab 8.-9.
september.
Gæster betaler 100 kroner for deltagelse i en turnering samt 200
kroner i greenfee  i alt 300 kroner.
FN er ansvarlig for koordination med sponsorer samt klargøring af
præmier til diverse turneringer.

c. Golfens dag (Åbent hus) den 22. april
 Der afholdes møde angående ”Golfens dag” onsdag 28. februar. Der
udarbejdes en artikel, der indrykkes i en lokalavis. Artiklen indrykkes
samtidig med en annonce, der reklamerer for aktiviteten.
 Der er udarbejdet er program, der indeholder 1) velkomst/
introduktion, 2) driving range, 3) putting green, 4) kørsel i boggy/
fremvisning af banen samt 5) spil på stor bane (tre huller med
reduceret afstand).
 Der gives et tilbud for dem, der deltager i ”Golfens dag” om en
startpakke (bolde, pitchfork etc.)
 Der udleveres en billet til deltagere i ”Golfens dag”, der kan indløses
til en ringridder-pølse og en sodavand.
d. Open Company Day 11. maj
 Åben turnering for firmaer i nærområdet. Bestyrelsen anmodes om,
at reklamere for aktiviteten. Hvert firma skal deltage med fire
deltagere. Der skal som minimum være ti (10) hold, for at aktiviteten
bliver gennemført.
 Deadline for deltagelse er 15. april.
5. Eventuelt og næste møde
 RHK foreslog, at Benniksgaard blev anmodet om at hejse vores flag, når
hotellet hejser deres flag. Bestyrelsen bifaldt forslaget.
 Der er modtaget et tilbud om foredrag med ”Kaffe med Kurt”, som ville
kunne gennemføres i Golfrestauranten. Bestyrelsen foreslår, at dette
gennemføres i efteråret 2018.
 Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 10. april 2018 kl. 18.00.
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