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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 24. januar 2019 

 

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. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 29. november 2018 
2. Gennemgang af bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af og bestyrelsens godkendelse af Regnskab 2017/2018 
4. Forslag til og bestyrelsens godkendelse af budget for 2019 
5. Aktivitetsudvalg – opfølgning 
6. Eventuelt samt næste møde 

 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 2018. 
Referatet blev godkendt af bestyrelsen. Referatet er tilgængeligt på BGK 
hjemmeside i dansk version samt tysk version. 
 

FN 

2. Opfølgning på bestyrelsesmøde den 29. november 2018 

 Bestyrelsen opretter en DropBox til lagring af elektroniske filer, såsom 
referater, ansøgninger til fonde, sponsorater med mere. Der opbygges 
en struktur, som bestyrelsen indledningsvis har adgang til. Efterfølgende 
vil eksempelvis Klubber i Klubben for adgang til udvalgte foldere. 

 Bestyrelsen har udarbejdet ”Politik og Rammer for Sponsorater for 
BGK” for at tilsikre at søgning af sponsorater er koordineret. 
 

FN 
 
 
 
 

FN 

3. Gennemgang af bestyrelsens beretning. 

 FN gennemgik udkastet til bestyrelsens beretning til anvendelse under 
den ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 5. februar 
2019. 

 Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til udkastet, som blev vedtaget 
enstemmigt. 
 

FN 
 
 

4. Fremlæggelse af og bestyrelsens godkendelse af Regnskab for 
perioden 1. oktober 2017 til og med 31. december 2018. 

 FN gennemgik regnskabet for perioden 2017/2018. 

 Bestyrelsen godkendte regnskabet enstemmigt. 

 Regnskabet vil blive fremlagt til den ordinære generalforsamling tirsdag 
den 5. februar 2019. 
 

FN 

5. Forslag til og bestyrelsens godkendelse af budget for 2019 

 FN gennemgik udkast til budget for 2019.  

FN 
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 Bestyrelsen godkendte budgettet for 2019 enstemmigt. 

 Budgettet vil blive fremlagt til den ordinære generalforsamling tirsdag 
den 5. februar 2019. 
 

6. Aktivitetsudvalg – opfølgning 
2018: 

 Fredag 30. november: Natgolf med efterfølgende spisning i 
Golfrestauranten, hvor der deltog 25 deltagere. 

 Søndag 16. december: 6 km gåtur langs Gendarmstien med 
efterfølgende glögg, hvor der var 14 deltagere samt tre hunde.  

2019: 

 Lørdag 5. januar: Bowling i Sønderborg med i alt 12 deltagere. 

 Fredag 15 marts: Klokken 1700 - Foredrag og romsmagning samt 
efterfølgende spisning i Flensburg. Præcist sted tilgår. Arrangementet 
oprettes på Golfbox under titlen ”Romsmagning”. 

 April (dato ikke fastlagt): Brætspilsaften og Sønderjysk kaffebord. 
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. 

 

TT 

7. Eventuelt og næste møde. 

 Den årlige generalforsamling er planlagt til tirsdag den 5. februar 2019 
klokken 1900. 

 Næste bestyrelsesmøde planlægges efter den ordinære 
generalforsamling. 

 

 
FN 
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