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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 23. februar 2019 

 

DELTAGERE: Finn Nielsen (FN), Flemming Kehlet (FK), Henrik Lang (HL), Tobias Tesch 

(TT), Thomas Christiansen (TC), Viggo Andersen (VA), Erik Dall Jørgensen (EDJ), Connie 

Nyborg Rahbæk (CNR) og Jan Pedersen (JP). 

AFBUD: Ingen 

GÆST (inviteret af bestyrelsen): Ingen 

REFERENT: Tobias Tesch 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse og signering af referat fra generalforsamlingen 
2. Konstituering jævnfør vedtægter 

a. Formand, næstformand, kasserer og sekretær  
b. Udvalg 

3. Orientering om nye banemarkeringer 
4. Projekter 2019 

a. Færdiggørelse af Par 3-banen og udslagsskur  
b. Beplantning af træer langs hul 4 og 5 med flere 
c. Spunsvæg green hul 16 og bæk hul 15 

5. Banens dag søndag den 24. marts 2019 
6. Golfens dag søndag den 28. april 2019 
7. Turneringsplan for 2019 
8. Eventuelt samt næste møde 

 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse og signering af referat fra generalforsamlingen. 
Referatet blev godkendt og signeres af bestyrelsen i løbet af de 
kommende uger. Referatet er tilgængeligt på BGK hjemmeside i dansk 
version samt tysk version – dog uden underskrift. 
 

FN 

2. Konstituering jævnfør vedtægter. 
a. Formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 Formand: Finn Nielsen. 

 Næstformand: Flemming Kehlet. 

 Kasserer: Jan Pedersen. 

 Sekretær: Tobias Tesch. 

 Forretningsudvalg: Finn Nielsen, Flemming Kehlet, Henrik Lang og 
René Haahr Klausen (PRO). 

b. Udvalg. 
Følgende er blevet ansvarlige for de forskellige udvalg: 

 Sponsorudvalg: Finn Nielsen, Flemming Kehlet og Steen Larsen 
(ansat i BGK). 

 Projekter og fonde: Finn Nielsen, Tobias Tesch, Jan Pedersen og 
Thomas Christiansen. 

 Junior- og eliteudvalg: Thomas Christiansen, René Haahr Klausen 
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(PRO), Jan Perlewitz og Sarah Abercromby. 

 Begynderudvalg: Connie Nyborg Rahbæk. 

 Turneringsudvalg: Viggo Andersen, Johannes Koch, Erik Sørensen 
og Morten Lindekilde. 

 Baneudvalg: Henrik Lang, Thomas Christiansen og Erik Dall 
Jørgensen (fokus på anvendelse af frivillige). 

 Aktivitetsudvalg: Tobias Tesch, Connie Nyborg Rahbæk og Flemming 
Kehlet. 

 Handicapudvalg: Thomas Christiansen og René Haahr Klausen. 

 Kontaktpersoner til Klubber i Klubben; Eliteudvalget – Thomas 
Christiansen, Herreklubben – Flemming Kehlet, Dameklubben – 
Viggo Andersen, Seniorklubben – Viggo Andersen og 
Begynderudvalget -  Connie Nyborg Rahbæk. 
 

3. Orientering om nye banemarkeringer. 

 HL orienterede om de nye banemarkeringer. 

 Der skal opsættes nye banemarkeringer som følger reglerne for 
”strafområder”, men samtidig tager højde for greenkeepernes arbejde 
på banen. HL vil tage kontakt til Robert Norberg samt en lokal ”bane-
rater” for at tilsikre, at dette arbejde bliver gjort effektivt og at der 
ligeledes tages højde for rating af banen. BGK elektroniske baneguide 
vil efterfølgende blive opdateret, når ændringerne er gennemført. 

 DGU har udviklet en applikation (app) ved navn ”Golfsporet”, hvor 
spillerens bevægelse på golfanlægget følges. Dette kan bruges til at 
undersøge, hvor spillerne typisk bevæger sig, hvilket giver informationer 
til greenkeeperne om hvor de skal have særligt fokus. De udpegede 
kontaktpersoner til Klubber i Klubben vil orienterer om hvorfor 
bestyrelsen gerne vil have, at vores medlemmer anvender denne app 
på de kommende informationsmøder.    
 

HL 
 
 

4. Projekter i 2019. 
a. Færdiggørelse af Par 3-banen og udslagsskur. 

 Overordnet set er projektet afsluttet, idet der gennemføres 
eftersåning i den kommende periode. Par-3 banen forventes klar til 
spil i løbet af juni/juli måned.  

 For at tilbyde særligt nybegyndere introduktion til golfspillet bliver der 
etableret vintergreens på Par-3 banen, indtil det nye anlæg kan 
bruges. 

 De plasticmåtter, der blev anvendt på den gamle Par-3 bane vil blive 
flyttet til Driving Rangen, hvor der opbygges et antal greens, som der 
etableres på forskellige afstande. 

 Der lægges Rockwool plader på udslagsskuret, hvorefter der sås 
græsfrø ovenpå disse plader. Herved undgår vi et tungt jordlag på 
udslagsskuret, ligesom græsset har gode vækstbetingelser.   

b. Beplantning af træer langs hul 4 og 5. 

 Klubben er i færd med at indkøbe et antal træer, ligesom der søges 
ved naturopretningsfonde. Disse træer skal plantes snarest muligt for 
at sikre vækst. 

c. Spunsvæg green hul 16 og bæk hul 15. 

 Der har været to entreprenører, der hver giver et tilbud på opbygning 
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af ny spunsvæg samt bro til green 16.  

 BGK afventer Sønderborg Kommunes plejeplan, som vil blive 
fremsendt i dette forår. Plejeplanen vil være retningsgivende for 
samtlige projekter på banen. Når plejeplanen modtages bliver de 
forskellige projekter fremsendt til eventuelle fonde med henblik på 
finansiering. 
 

5. Banens dag søndag 24. marts 2019 

 Der gennemføres ”Banens dag”, som inkluderer informationsmøde og 
klargøring af banen samt let bespisning søndag den 24. marts 2019. 
Det er planen at starte arbejdet klokken 1000 og afsluttes inden 1500. 

 HL har bedt et antal medlemmer om at komme med mulige opgaver 
koordineret med Robert Norberg. 

 Der bliver reklameret for aktiviteten på vores hjemmeside. Deltagere 
skal melde til via Golfbox af hensyn til koordination af opgaver samt 
bestilling af mad. 
 

FN/HL 
 

6. Golfens dag søndag den 28. april 2019. 

 René Haahr Klausen er overordnet ansvarlig. Connie Nyborg Rahbæk 
støtter René ved behov. Bestyrelsen støtter René med diverse opgaver. 

 Ligesom sidste år udleveres der en billet til deltagere i ”Golfens dag”, 
der kan indløses til en Ringridder pølse og en sodavand. 

 

FN 

7. Turneringsplan for 2019. 
Følgende turneringer er planlagt i 2019: 

 Lørdag 27. april: BYGMA Cup. 

 Søndag 19. maj: BHJ Open. 

 Lørdag 22. juni: Ping Cup/Støt Brysterne. 

 Lørdag 13. juli: Møblér med HEBRU. 

 Søndag 11. august: Golfstore Masters, presented by ECCO and 
Golfbreaks.com. 

 Lørdag 24. og søndag 25. august: BGK Klubmesterskab. 

 Fredag 30. august: Benniksgaard Classic (turnering for sponsorer og 
hjælpere). 

 Søndag 29. september: ”Ællinge” afslutningsturnering. 

 Lørdag 5. oktober: Dame- og Herreklubbens afslutningsturnering. 

 Lørdag 12. oktober: ”Greenkeepernes Hævn”. 

 Der spilles løbende start i alle turneringer med undtagelse af BYGMA 
Cup, Benniksgaard Classic samt Greenkeepernes Hævn. 
 

FN 

8. Aktivitetsudvalg – kommende arrangementer. 

 Fredag 15. marts klokken 1700 til 2100: Foredrag og romsmagning ved 
Johannsen Rum samt efterfølgende spisning ved Hansens Brauerie i 
Flensburg. Arrangementet er oprettet på Golfbox under titlen 
”Romsmagning”. 

 Søndag 14. april klokken 1500 til 1730: Brætspilsaften og Sønderjysk 
kaffebord i vores mødelokale på BGK. Arrangementer er oprettet på 
Golfbox under titlen ”Sønderjysk Kaffebor og Brætspil”. 

 Juni (dato ikke fastlagt): Indvielse af Par-3 banen - turnering samt 
efterfølgende fest. Tid/sted tilgår. 

TT 
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 Bestyrelsen opfordrer til, at flest mulige støtter op om arrangementerne, 
så det styrker vores klubliv i lavsæsonen. 
 

9. Eventuelt og næste møde. 

 Bestyrelsen har besluttet at melde BGK ind i DGI (tidligere Danske 
Gymnastik & Idrætsforeninger) og herved opnå bistand ved 
konsulenter ved DGI samt mulig deltagelse i DGI arrangementer og 
kurser. 

 Det undersøges om info@benniksgaard.dk fremover skal anvendes 
som hovedmail, hvor eventuelle forslag, klager og lignende fordeles. 
FN drøfter dette med René Haahr Klausen, hvorefter der tages en 
beslutning. 

 Medlemmer i seniorklubben har lavet tolv stærekasser, som er 
overdraget til Robert Norberg med henblik på opsætning forskellige 
steder på banen. 

 Næste bestyrelsesmøde planlægges til mandag den 8. april klokken 
1700. 

 

FN 
 

 

 

mailto:info@benniksgaard.dk

