BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB
DATO: 29. november 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.
6.
7.

Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 18. oktober 2018
Regnskabsrapportering 2018 og første udkast til omkostningsbudget 2019
Udarbejdelse af regler for håndtering af sponsorer i klubben og klubber og
klubben
Status for projekt Par 3 bane
Aktivitetsudvalg – nye tiltag med mere
Organisering/håndtering af frivillige
Eventuelt samt næste møde

EMNE:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. oktober 2018.
Referatet blev godkendt af bestyrelsen. Referatet er tilgængeligt på BGK
hjemmeside i dansk version samt tysk version.
2. Regnskabsrapportering 2018 og første udkast til omkostningsbudget
2019.
 De samlede indtægter for 2018 ligger over budget. Indbetalt kontingent
er på budget niveau. Der har været 20% flere indtægter for Greenfee
end vi havde budgetteret med. De samlede omkostninger ligger over
budgettet for 2018, hvilket skyldes det højere aktivitetsniveau.
 Resultatet for der ”første” regnskabsår som ejer af banen (15 mdr.)
forventes på budgetniveau for kalenderåret 2018.
 Første udkast til omkostningsbudget 2019, ligger på niveau for 2018.
Budget for indtægter 2019 udarbejdes efter udløbet af fristen for
medlemsstatus og udmeldelse, hvilket er den 31.december 2018.
Bestyrelsen forventer fortsat positiv udvikling og dermed ingen
ændringer for kontingent 2019.
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3. Udarbejdelse af regler for håndtering af sponsorer i klubben samt
klubber i klubben.
 Målet er at sikre klubben overordnet får udnyttet mulighederne for
sponsorstøtte optimalt, samt at initiativerne for sponsorsøgningen
decentralt i klubber i klubben og udvalg ikke hæmmes.
 Det er ligeledes et mål, at der sker en struktureret koordinering gennem
sponsorudvalget af sponsorsøgning i klubben, for at undgå
uhensigtsmæssige eller uheldige sammenfald.
 Forslag til rammer blev forelagt. Bestyrelsen bakker op om forslaget, og
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sponsorudvalget arbejder videre hermed, for implementering snarest
muligt.
4. Status for projekt Par 3 bane.
 TT gennemgik det opdaterede regnskab for projektet, som holder sig
inden for budgettet. Såfremt det besluttes, at etablere et vandingsanlæg
vil udgiften forventelig forøges med ca. 100.000, Vores oprindelige ansøgning ved LAG skal opdateres til det nuværende
projekt. TT er i samarbejde med FN i gang med at tilpasse
ansøgningen. Når dette arbejde er tilendebragt vil vi indkalde konsulent
Karsten Gram, som har tilbudt sin assistance.
 Klubben har deltaget i et dialogmøde med naboer, som havde udtrykt
bekymring for placering samt slagretning fra planlagt tee 2 til planlagt
green 2. Som konsekvens er såvel tee-sted samt green flyttet, så der
spilles langs med skellet til naboerne. Derudover er det planlagte teested for hul 4 rykket ca. 10 meter frem.
 Klubben er blevet pålagt, at plante et antal træer, der kan erstatte de ca.
25 meter levende hegn samt de fire mindre træer, som er fældet for at
gør plads til det nye anlæg.
 Greens er færdigetableret og tilsået.
 Det resterende arbejde med planering af jorden, hvor der er fjernet cirka
25 meter hegn samt tilsåning af fairways vil blive foretaget i december
samt det nye år.
 Arbejdet samt tilsåning af det nye anlæg forventes afsluttet ikke senere
end medio december, for at anlægget kan tages i brug til maj 2019.
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5. Aktivitetsudvalg – nye tiltag med mere.
 Ved seneste bestyrelsesmøde blev der talt om et aktivitetsudvalg, hvis
formål er at planlægge og gennemføre et antal aktiviteter i
vintersæsonen.
 FK og TT har i samarbejde med Thyge Rahbæk Dueholm lavet forslag
til en række arrangementer, der tilbydes vores medlemmer samt familie
fra november frem til maj, hvor sæsonen 2019 forhåbentlig er i fuld gang
igen. Aktiviteterne er således:
2018:
 Fredag 30. november: Natgolf med efterfølgende spisning i
Golfrestauranten. Tid/sted: 1730, briefing foran klubhuset. Tilmelding
via Golfbox; søg: Natgolf 30. november 2018.
 Søndag 16. december: 10 km gåtur langs Gendarmstien. Tid/sted:
1100 – start/mål på P-pladsen ved Benniksgaard. Efter endt gåtur
serveres der varm glögg/Glühwein.Tilmelding via Golfbox; søg: gåtur
og glögg/Glühwein
2019:
 Januar (dato ikke fastlagt): Bowling i Sønderborg. Tid/sted tilgår.
 Februar (dato ikke fastlagt): Foredrag samt gin og/eller romsmagning.
Tid/sted tilgår.
 Lørdag 30. marts: Vinsmagning ved Halmhuset i Skodsbøl, Broager.
Lørdag 1800 - 2100.
 April (dato ikke fastlagt): Brætspilsaften og Sønderjysk kaffebord.
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Tid/sted tilgår.
Maj (dato ikke fastlagt): Indvielse af Par-3 banen - turnering samt
efterfølgende fest. Tid/sted tilgår.
Bestyrelsen opfordrer til, at flest mulige støtter op om
arrangementerne, så det styrker vores klubliv i lavsæsonen.

6. Organisering/håndtering af frivillige.
 HL orienterede om planen for organisering af frivillige fremover.
 15 frivillige har i 2018 gjort et meget stort stykke arbejde, med
vedligeholdelse og rengøring af banen og omkring klubhuset.
 Staben forventes udvidet med yderligere 20-25 medlemmer, der har
givet tilsagn om hjælp via "golfspilleren i centrum". Bestyrelsen glæder
sig over den flotte opbakning.
 Der arbejdes henimod etablering af Baneservice i 2019 til støtte/hjælp til
eksempelvis greenfee spillere samt kontrol af eksempelvis betalt greenfee.
 HL vil kontakte dem, der i ”Golfspilleren i Centrum” har meddelt, at de
ønsker at være frivillige. Denne kontakt vil blive foretaget i marts med
henblik på at udvide den frivillige stab, hvor der efterfølgende aftales tid
og sted for et fælles koordinationsmøde.
7. Eventuelt og næste møde.
 HL foreslår, at der gennemføres et informationsmøde på dansk om de
nye golfregler torsdag 31. januar 2019.
 HL er i kontakt med Dieter Bednarski, som har indvilliget i at støtte med
et informationsmøde på tysk. Præcist tidspunkt vil tilgå efter
koordination med Dieter Bednarski.
 Den årlige generalforsamling er planlagt til tirsdag den 5. februar 2019
klokken 1900.
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag 24. januar 2019 kl. 1700.
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