BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB
DATO: 10. april 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): Ingen
REFERENT: Tobias Tesch
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 27. februar 2018
Økonomi – status efter 3 måneder
Møde G-8 Nordborg, torsdag 5. april 2018
Opfølgning på banens dag – andre opgaver?
Eventuelt samt næste møde

EMNE:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2018.
Referatet blev godkendt af bestyrelsen. Referatet er tilgængeligt på BGK
hjemmeside.
2. Økonomi – status efter 3 måneder.
 Driftsselskabet har haft møde med Manuela. Økonomien hænger
sammen, der er dog et antal kontingentrestancer på mellem 100.000 til
120.000 kroner.
 De medlemmer, der har kontingentrestance fra har fået en rykker og et
antal dage til betaling. Såfremt der ikke betales kan de pågældende
medlemmer ikke booke tid i Golfbox før end deres mellemværende med
BGK er afklaret.
 Udgifterne for de første tre måneders budget, når der tages hensyn til
indkøb af enkelte forbrugsmidler, er dækkende for en længere periode.
 Der er fremsendt et antal ansøgninger til diverse fonde i lokalområdet.
Bestyrelsen vil fortsætte med at søge økonomisk støtte til diverse
projekter ved fonde i lokalområdet.
 Der er muligheder for at opnå delvis momsfritagelse. Det kræver, at 101
personer donerer 200 kroner til klubben. Donationen kan fratrækkes i
skat. Til eksempel fik flere golfklubber i området refunderet relativt store
beløb i moms fra 2017. Bestyrelsen undersøger mulighederne og
beskriver dette nærmere for medlemmerne i en nyhedsmail.
 Ansøgninger om sponsorater ved forskellige firmaer med mere
koordineres fremover mellem næstformanden (FK) samt Sten.
3. Møde G-8 Nordborg, torsdag 5. april 2018
 FN og JK deltog i G-8 møde.
 Status for andre klubber i G-8 blev gennemgået. Ligesom BGK har alle
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andre klubber (med undtagelse af Sønderborg Golfklub) haft deres
baner lukket på grund af vejret.
Greenfee aftaler er på plads i G-8 således:
 Haderslev Golfklub: Alle dage 325, Sønderborg Golfklub: Hverdage kr. 200,-/weekend/helligdage 250, Toftlund Golfklub (Arrild): Ingen aftale
 Nordborg Golfklub: Alle dage 200, Tønder Golfklub: Alle dage 200, Åbenrå Golfklub: Hverdage 200,-/weekend/helligdage 250, Benniksgaard Golfklub: Hverdage 250,-/weekend/helligdage 300, Sønderjyllands Golfklub: Hverdage 250,-/weekend/helligdage 300,De reducerede priser gælder ikke for fleksmedlemmer.
Benniksgaard fastholder prisen for prøvemedlemsskab (799,-) på trods
af, at flere af klubberne ”dumper” priserne.
Der oprettes en G-8 ordning, hvor hver klub fremsender 70 x green-fee
billetter til en administrator, som så fordeler og fremsender 10 billetter
fra hver klub til vores klub. Disse green-fee billetter bruges som
belønning til frivillige i klubben, der gør en særlig indsats eller som
præmier til turneringer i løbet af sæsonen.

4. Opfølgning på Banens dag den 24. marts
 Banens dag blev gennemført lørdag den 24. marts. Det deltog omkring
70 medlemmer, der brugte et antal timer på at gøre banen klar til spil.
 Arrangementet var en stor succes, som bør gentages ved behov.
 Bestyrelsen planlægger på et nyt arrangement inden sommerferien,
hvor blandt andet ”udslagshuset” skal males m.m. Der planlægges på
en hverdagsaften i midten af juni.

HL

a. Golfens dag (Åbent hus) den 22. april
 Der er indrykket en annonce i Gråsten Ugeavis, 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.
 Der er behov for et antal hjælpere; Henrik Lang er kontaktperson.

HL

5. Eventuelt og næste møde
 Bestyrelsen beder om medlemsstøtte til tømning af skraldespande. Der er
udsendt en nyhedsmail, hvor der bedes om 4-6 medlemmer, der har
tid/lyst til at støtte vedligeholdelse af banen. Ved interesse bedes I
kontakte pro-shoppen.
 Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 12. juni 2018 kl. 18.00.
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