BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB
DATO: 12. juni 2018
DELTAGERE: Finn Nielsen (FN), Henrik Lang (HL), Tobias Tesch (TT), Thomas
Christiansen (TC), Johannes Koch (JK), Viggo Andersen (VA) og Erik Dall Jørgensen (EJ)
AFBUD: Flemming Kehlet (FK)
GÆST (inviteret af bestyrelsen): Ingen
REFERENT: Tobias Tesch
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.

5.

Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 10. april 2018
Forslag til ny konstituering af kassererposten
Valg af projektleder og -gruppe for renovering af par 3 bane
Statusorientering afdelinger/udvalg
a. Forretningsudvalg, ansatte, sponsorer og økonomi
b. Begynderudvalg
c. Turneringsudvalg
d. Junior- og Eliteudvalg
e. Baneudvalg
f. Klubber i klubben
Eventuelt samt næste møde

EMNE:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2018.
Referatet blev godkendt af bestyrelsen. Referatet er tilgængeligt på BGK
hjemmeside – både i en tysk samt en dansk version.

ANSVARLIG
FN

2. Forslag til ny konstituering af kassererposten.
 Bestyrelsen foreslår, at kassererposten varetages af formanden, da
økonomien primært styres/kontrolleres af vores bogholder. Vedtægterne
giver mulighed for, at formanden tillige er kasserer.
 Den nuværende kasserer (Henrik Lang) fortsætter i bestyrelsen og vil
stadig være en del af forretningsudvalget.
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3. Valg af projektleder og –gruppe for renovering af par 3 banen.
 Rene Klausen er begyndt at lave et banedesign med 6 huller i stedet for
9 huller.
 Tobias Tesch har meldt sig som projektleder for renovering af par 3
banen støttet af Rene Klausen og vores chefgreenkeeper Robert
Norberg.
 Bestyrelsen vil forsøge, at få flere interesserede til at melde sig til
projektgruppen for at udnytte relevante kompetencer.
 Jens Enemark har tilbudt sin assistance som konsulent under projektet.
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4. Status orientering afdelinger/udvalg.
 De forskellige afdelinger/udvalg gav en kort orientering således:
a. Forretningsudvalg, ansatte, sponsorer og økonomi.
 Vores semi-rough klipper er brudt sammen. BGK har leaset en ny
semi-rough klipper til erstatning for den gamle. Leasingaftalen løber
over de næste syv år med mulighed for køb herefter. Den nye semirough klipper ankommer indenfor de næste 14 dage.
 Der er indkøbt en mindre fairway klipper til en særdeles favorabel
pris (15.000,-), som allerede er i fuld anvendelse.
 Der er en god indtægt gennem sponsorer på nuværende tidspunkt,
men der er stadig muligheder for udvikling. Sponsorkontrakter løber
normalt over 1-3 år. Bestyrelsen og Sten Larsen arbejder på, at få
yderligere sponsorer tilknyttet BGK.
 Økonomien ser fin ud, så regnskabet balancerer på nuværende
tidspunkt.
 Der har været en indtægt på 12.500,- til diverse turneringer.
 Der er for nærværende 421 medlemmer med fuld spillerettighed og
der spores en tilgang af medlemmer.
b. Begynderudvalg.
 Det første begynderhold bestod af 18 spillere, hvoraf syv har meldt
sig ind i BGK. Det forventes at yderligere fire spillere vil melde sig
ind.
 Det følgende hold består af henholdsvis 12 og 6 spillere, som stadig
er prøvemedlemmer. Her forventes en yderligere tilgang.
 Der er indført en mentorordning hver tirsdag og torsdag, hvor en
rutineret spiller støtter vores nybegyndere.
 Over de seneste ællingeturneringer er der ca. 25 ællinger samt 7-8
prøvemedlemmer, der har deltaget. Derudover er der en mellem 15
og 20 medlemmer, der virker som flightførere.
c. Turneringsudvalg.
 Mette og Christian Rahbek støtter turneringsudvalget resten af året,
men har efterfølgende valgt at trække sig fra udvalget. Bestyrelsen
takker Mette og Christian for deres store arbejde og støtte til
planlægning og afvikling af turneringer.
 Der deltog 44 spillere i Bygma Open, hvilket er tilfredsstillende, da
sæsonen netop var startet
 Der deltog 70 spillere ved BHJ Open, hvilket var meget
tilfredsstillende.
 Der deltog 75 spillere ved den fælles Pink Cup (36)/Støt Brysterne
(39) turnering, hvilket ligeledes er meget tilfredsstillende.
d. Junior- og Eliteudvalg.
 Der går godt i udvalget. Der er mellem 40 og 42 juniorer/ynglinge i
BGK, hvilket svarer til ca. 10% af klubbens aktive medlemmer.
 Der gennemføres som vanligt både et opstartsarrangement samt et
afslutningsarrangement i sæsonen.
 Der er et godt samarbejde med Rinkenæs og Gråsten skole, som
deltager i diverse aktiviteter ledet af Rene Klausen.
 Juniorer/ynglingene deltager i de forskellige kredsturneringer, JDTsamt rangliste turneringer.
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Der et to elitehold i såvel 4. division samt Danmark-serien. Vi har
derudover et særdeles kompetent damehold, som BGK forventer sig
meget af.
 Eliteudvalget har igen været aktiv og har fået en tøj sponsor.
 Eliteholdet træner hver onsdag, hvor der har været god søgning.
e. Baneudvalg.
 Nye bold/jern vaskere til Tee-steder ca. 10 stk. til løbende
udskiftning, er indkøbt.
 Baneudvalget har opsat afmærkning, men der mangler stadig
afmærkningen på nogle huller.
 Der forudses behov for indkøb at yderligere afmærkning til efteråret.
 Serviceteamet, der tømmer skraldespande og rydder op på banen er
i fuld gang.
 Driving-range teamet er også velfungerende og fuldt bemandet.
f. Klubber i klubben.
 Seniorklubben har p.t. 99 medlemmer.
 Der deltager normalt over 50 personer i de ugentlige
tirsdagsturneringer.
 Seniorudvalget har gennemført en endagstur til Glücksburg med 26
deltagere.
 Seniorudvalget har afholdt en tredages tur til Svendborg med 38
deltagere.
 Seniorudvalget har tilmeldt to hold til regionsgolf.
 Dameklubben har afholdt en særdeles vellykket Pink Cup/Støt
Brysterne turnering, der gav et godt tilskud til Kræftens Bekæmpelse
på ca. 40.000 kr.
 Herreklubben har ca. 75 medlemmer og et stort aktivitetsniveau. Der
er godt tilsagn af sponsorer til de forskellige turneringer.
 Herreklubben har netop haft en weekendtur til Tyskland med ca. 30
deltagere.
 Herreklubben er arrangør af en hulspilsturnering med 40 deltagere
(24 i herrerækken og 14 i damerækken).
5. Eventuelt og næste møde
 Der er lavet et stort stykke arbejde for at overholde dataforordningen.
Medlemmer der er tvivl er velkomne til at kontakte enten Lenette eller Finn
Nielsen.
 Der planlægges på afholdelse af en turnering for vores sponsorer, alle
medlemmer i diverse afdelinger/udvalg samt de, der deltog i Banes Dag i
marts måned. Turneringen planlægges gennemført fredag den 21.
september 2018. Nærmere følger.
 BGK har udvekslet green-fee billetter med andre klubber og vil modtage
omkring 130 styk. De vil blive fordelt blandt de frivillige i klubben samt
anvendt som præmier i de kommende turneringer.
 Næste bestyrelsesmøde: 7 AUG 2018 kl. 1700.
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