BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB
DATO: 01. august 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
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Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 12. juni 2018
Orientering fra forretningsudvalg
Status for projekt Par 3 bane
Forslag til vedtægtsændring i f.m. momsrefusion og den videre proces
Nye golfregler 2019
Sponsor/frivillig turnering 21. september
Turneringsudvalg
a. Kommende turneringer
b. Organisation næste år
Eventuelt samt næste møde

EMNE:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2018.
Referatet blev godkendt af bestyrelsen. Referatet er tilgængeligt på BGK
hjemmeside i dansk version. En tysk version vil ligeledes blive uploadet.
2. Orientering fra forretningsudvalget.
 FN orienterede om indkøb af maskiner til greenkeeperne. Intet nyt i
forhold til seneste referat. Maskinerne er taget i brug og fungerer fint.
 Budgettet følges. Indtægter på nuværende tidspunkt overstiger forrige
års indtægter en anelse.
 Der er 48 seniorer, der har meldt sig ind i løbet af foråret og henover
sommeren. Der forventes yderligere 15 indmeldelser i løbet af efteråret.
Der forventes således en fremgang af medlemmer på trods af
udmeldelser og ændring af status fra aktiv til eksempelvis flex-medlem
eller passivt medlem.
 Bestyrelsen har modtaget forslag fra René om indførelse af et
indmeldelsesgebyr/administrationsgebyr på kroner 1000,-. Dette skyldes
et antal medlemmer, der skifter klub for en kortere periode eller melder
sig ud om efteråret for derefter at melder sig ind i BGK i løbet af det
følgende år. Dette gebyr vil ikke blive krævet, såfremt man ændre sin
status til eksempelvis passivt medlem i en periode. Samme praksis
anvendes i andre sønderjyske klubber. Gebyret vil kun blive opkrævet
såfremt man genindmelder sig i klubben inden 12 måneder efter
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udmeldelse. Baggrunden er, at der ved indmeldelse og genindmeldelse
er gebyr til DGU plus administrations omkostninger, som klubben ikke
kan få dækket andre steder. Bestyrelsen er positiv for forslaget og vil
implementere det for den nye sæson.
3. Status for projekt Par 3 bane.
 Deltagerne i projektet er TT som projektleder, støttet af RHK, vores
chefgreenkeeper Robert Norberg samt Torsten Slottved.
 RHK gennemgik det planlagte banedesign med 6 huller samt en
indspilsgreen i stedet for 9 huller som det nuværende anlæg. Årsagen
er, at det giver bedre plads på anlægget samt et antal længere huller
end de nuværende anlæg.
 TT gennemgik det opdaterede projektbeskrivelse samt budget, som
tager højde for 6 huller og indspilsgreen.
 FN har fremsendt en fornyet ansøgning til Fabrikant Mads Clausen
Fond om støtte på kroner 190.000,- til støtte for renoveringen.
 Renoveringen indledes med udgangen af august måned 2018, når
begynderholdet, der starter til august har afsluttet anvendelsen af Par 3
banen. Projektgruppen koordinerer en tidsplan for perioden august 2018
til og med maj 2019.
 Bestyrelsen indkalder til ”Par 3 banens dag” lørdag den 25. august, hvor
klubmedlemmerne bedes om at hjælpe med at lave det forberedende
arbejde. Invitation udsendes snarest via Golfbox.
 Par 3 banen vil herefter være lukket fra den 24. august og frem til
forventet ca. starten af maj 2019.
4. Forslag til vedtægtsændring i f.m. momsrefusion og den videre
proces.
 Klubben har fået tilsagn fra cirka 150 personer, der hver vil donere kr.
200,- til klubben. Der er ikke lukket for tilgang. Der er sendt nyhedsbrev
ud mandag om den glædelige nyhed, med tak til alle donationer.
 Kravet fra SKAT om mere end 100 tilsagn om donationer er hermed
opfyldt.
 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring således: Paragraf 14 afsnit 4 –
foreslås ændres som følger: ”Foreningens overskud og formue kan ikke
udloddes til foreningens medlemmer. Ved foreningens opløsning skal
foreningens eventuelle formue - efter generalforsamlingens beslutning,
tilfalde forening, fond, selvejende institution eller lignende organisation,
der har et tilsvarende alment velgørende eller på anden måde
almennyttigt formål inden for kultur-, idræts- eller fritidslivet her i landet
eller i et andet EU/EØS-land”.
 Ændringen er for at imødekomme SKAT’s krav til
almennyttige/velgørende foreninger, når vi nu ansøger om refusion af
moms.
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5. Nye golfregler 2019.
 HL har været på regelseminar for de nye golfregler, der indføres i 2019.
En antal af vores medlemmer vil derudover deltage i disse seminarer
henover efteråret.
 Der planlægges på gennemførelse af et antal regelaftener, opdelt i
dansk og tysk gennemgang, hvor de nye regler gennemgås af klubbens
kyndige på området. Datoer/tidspunkt for disse arrangementer meldes
ud i løbet af efteråret/vinteren.
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6. Sponsor/frivillig turnering 21. september 2018.
 Der afholdes en sponsor/frivillig turnering fredag den 21. september fra
klokken 1300.
 Alle frivillige og sponsorer (med ledsager) vil blive inviteret til
turneringen.
 Turneringen gennemføres som slagspil med gunstart for tre klasser, der
er ligeligt fordelt antalsmæssigt (A-, B- og C-række).
 Der planlægges på en samlet præmiesum på 4000,- fordelt over tre
klasser.
 Efter turneringen vil der være buffet samt en øl/vand for BGK regning.
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7. Turneringsudvalg.
a. Kommende turneringer 2018:
BGK Masters søndag den 12. august
 Turneringen gennemføres med løbende start.
 Der opdeles i tre lige store klasser, A, B og C.
 Hovedpræmien er et gavekort på kroner 6000,- til et golfophold, og
titlen som Benniksgaard Master 2018
 Invitation er udsendt og turneringen er tilgængelig på Golfbox.
Klubmesterskab lørdag 8. og søndag 9. september
 Turneringen gennemføres med løbende start.
 Format for turneringen udsendes i løbet af august måned.
b. Organisation næste år.
 JK søger nye kræfter til turneringsudvalget for 2019. Såfremt man
har lyst til at støtte kan man rette henvendelse til Johannes Koch.
8. Eventuelt og næste møde.
 VA foreslår, at der opsættes et antal stærekasser på banen. RHK spørger
Robert om der kan være problemer med dette (eksempelvis skader på
greens). VA har et antal frivillige, der vil bygge disse stærekasser. RHK
melder tilbage til VA inden produktion og eventuel opsætning af
stærekasser.
 Der planlægges på den årlige generalforsamling onsdag den 14.
november 2018.
 Næste bestyrelsesmøde: onsdag 10. oktober 2018 kl. 1700.
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