BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB
DATO: 18. oktober 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
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EMNE:
ANSVARLIG
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. august 2018.
FN
Referatet blev godkendt af bestyrelsen. Referatet er tilgængeligt på BGK
hjemmeside i dansk version samt tysk version.
2. Orientering fra forretningsudvalget.
FN
 FN orienterede kort om personalesituationen for de faste medarbejdere
ved BGK.
 Udarbejdelsen af budget for 2019 planlægges på basis af resultatet for
perioden frem til 31. oktober 18. Gennemarbejdelse af budget for 2019
på det kommende bestyrelsesmøde ultimo november.
 Der er indkøbt en brugt maskine til sprøjtning af greens. Der er ligeledes
indkøbt en prikker til fairways.
 Chefgreenkeeperen afventer om det bliver nødvendigt, at gennemføre
eftersåning på fairways. Dette kan udskydes til foråret og vil blive
gennemført ved behov.
 Bestyrelsen vil tegne en sygedagpengesforsikring til dækning af
lønomkostninger ved for ansat personale.
3. Status for projekt Par 3 bane.
TT
 Renoveringen blev indledt 25. august med ”Par 3 banens dag” hvor 35
klubmedlemmerne medvirkede til det forberedende arbejde i form af
fældning af træer samt fjernelse af affald, optagning af plasticmåtter på
tee-steder samt greens samt andet forefaldende arbejde på den store
bane.
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 Samtlige plasticmåtter er fjernet og bortskaffet med undtagelse af et
antal, der genanvendes på driving range. Disse ligger stadig på det
gamle anlæg.
 De tidligere anlæg er nu totalt fjernet, hvilket blev foretaget af en ekstern
entreprenør. Der bliver gennemført tilsåning af det gamle anlæg.
 Vores egne greenkeepere har indledt arbejdet med etablering af de
seks greens. Der udestår stadig forberedelsesarbejde samt tilsåning.
 Tee-sted hul 5 er flyttet til hvid tee, hul 10 (Stor bane). Som konsekvens
er der fældet noget hegn for at få frit sigt til green hul 5.
 Der er fældet noget hegn på fairway hul 6 for at få frit sigt til green hul 6.
Som konsekvens er der ligeledes fældet noget hegn for at få frit sigt til
green hul 6.
 Arbejdet samt tilsåning af det nye anlæg forventes afsluttet ikke senere
end medio november, for at anlægget kan tages i brug til maj 2019. Par
3 banen vil fortsat være lukket frem til starten af maj 2019.
 TT gennemgik det opdaterede regnskab for projektet, som holder sig
inden for budgettet.
 TT har fremsendt en ansøgning til Broager Sparekasse om støtte på
kroner 50.000,- til støtte for etablering af vandingsanlæg på de seks
greens. Vi har p.t. ikke fået nogen tilbagemelding, hvorfor vi må formode
at vi ikke bliver begunstiget denne gang.
4. Beslutning og tegning af bestyrelsesansvarsforsikring
 Bestyrelsen har ledelsesansvaret for foreningen; derfor foreslår
bestyrelsen at der tegnes en Ansvarsforsikring som beskytter os mod et
evt. erstatningsansvar.
 BGK har fået et tilbud fra Sønderjysk Forsikring, hvor vi i forvejen har
vores forsikringer. Ansvarsforsikringen koster kr. 1770,00 pr. år og er
uden selvrisiko. Dækningen er op til 1.000.000,- per skade.
 BGK kunne spare lidt ved at tegne en ansvarsforsikring gennem DGU,
men bestyrelsen foretrækker, at holde vores forsikringer samlet ved en
udbyder.
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget
5. Forslag til fælles dokument håndtering i klubben
 Bestyrelsen foreslår, at oprette en konto på Dropbox, hvor klubben kan
opbevarer sine dokumenter. Herved kan vi opbevare dokumenter et
centralt sted, og har mulighed for at gemme historiske data og give
mulighed for vidensdeling.
 Et eksempel kunne være de fonde vi ansøger, hvorved vi kan dele den
kommunikation, der er mellem klubben og fondene. Herved kan vi altid
se hvor vi er i processen, og fremadrettet se, hvordan vi gør når vi
ansøger.
 Klubbens sekretariat vil være administratorer på Dropbox og tildele
rettigheder til bestyrelsen og diverse udvalg efter behov.
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget
6. Nye golfregler 2019.
 HL orienterede om det nye regelmateriale. Der er blandt andet
udarbejdet ”Lommeguiden til Golfregler 2019”, som afløser ”Golf – i
bobler og tegninger”.
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 HL anbefaler, at udlevere et sæt regler til næste års prøvemedlemmer,
hvilket bestyrelsen tiltræder under forudsætning af, der også findes en
tysk udgave. Øvrige medlemmer vil få muligheder for, at indkøbe hæftet
i Proshoppen.
 Der er udarbejdet et spil om golf. Spillet har nogle regler og begynderen
skal derfor både lære golfregler og spillets regler. HL og TK har prøvet
spillet, men mener at undervisningen er mere effektiv, ved anvendelse
af Par 3 bane. Bestyrelsen vælger ikke at købe dette spil.
 HL anbefaler, at der indkøbes to af de mere avancerede golfregelbøger
til bestyrelsen og turneringsudvalget. Der vil ligeledes blive indkøbt et
sæt på tysk, når dette er tilgængeligt.
 Der udsendes snarest et nyhedsbrev, hvor der vil være et antal links til
diverse hjemmesider, hvor de nye regler kan studeres.
 Der planlægges på gennemførelse af et antal regelaftener, opdelt i
dansk og tysk gennemgang, hvor de nye regler gennemgås af klubbens
kyndige på området. Disse regelaftener planlægges gennemført i
januar/februar 2019 med tilmelding via Golfbox.
 HL tager kontakt til René og Robert og beder dem, om at indkalde
baneudvalget til drøftelser, så de nye regler kan implementeres på
vores anlæg.
7. Turneringsudvalg.
a. Turneringer 2019 er fastlagt – detaljer udarbejdes og meddeles ved
næste referat.
b. Organisation næste år.
 JK søger nye kræfter til turneringsudvalget for 2019. Morten
Lindekilde og Erik Sørensen vil gerne hjælpe i turneringsudvalget
næste år.
 Der er flere spillere, der har ytret ønske om, at hjælpe. Såfremt man
har lyst til at støtte kan man rette henvendelse til Johannes Koch.
8. Eventuelt og næste møde.
 Der har været eksempler på, at golfrestauranten har været aflåst, så
medlemmerne ikke har kunnet anvende vores klublokale. Der vil ikke
være servering efter 1. oktober, men vores klublokale vil stadig være til
rådighed. Øvrige aktiviteter, herunder spisning vil foregå i Pejsestuen.
 Bestyrelsen opfordre til, at der etableres et Aktivitetsudvalg, som kan
planlægge og arrangere et antal aktiviteter i løbet af vinteren og foråret.
JK tager kontakt til to medlemmer, der er interesseret i at hjælpe.
 DGU har åbnet op for etablering af kvalifikationsrækker for +50-årige,
+60-årige og +70-årige. Der er allerede et medlem, der har meldt sig
som holdkaptajn for de +50-årige. I 2019 tilmeldes et seniorhold (+50årige).
 VA foreslår, at der opsættes et antal stærekasser på banen. VA har et
antal frivillige, der vil bygge disse stærekasser. RHK melder tilbage til
VA inden produktion og eventuel opsætning af stærekasser.
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag 29. november 2018 kl. 1700.
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