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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 8. april 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 af referat fra bestyrelsesmøde 23. februar 2019 
2. Banens dag søndag den 24. marts 2019; Hvad gik godt og kan vi gøre bedre? 
3. Golfens dag søndag den 28. april 2019; Organisering med Thomas og René 
4. Medlemskab af DGI 
5. Orientering og forslag til beslutning om fortsættelse med projektering af 

mulige anlægsprojekter på banen i 2019 
6. Eventuelt samt næste møde 

 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23. februar 2019. 
Referatet blev godkendt. 
 

FN 

2. Banens dag søndag 24. marts 2019 

 Banens dag blev gennemført søndag den 24. marts 2019 og havde 55 
deltagere. Der blev fokuseret på såvel Driving Range samt almindelig 
oprydning på anlægget, herunder oprensning af grøfter samt 
reetablering af stier. 

 I forbindelse med frokosten holdt formanden et kort indlæg, hvor han 
fortalte om status ved klubben. 

 Generelt set var arrangementer igen en meget stor succes, med mange 
smil og hårdt arbejde. 

 Som fremtidig udvikling bør medlemmerne have mulighed for at melde 
sig til arbejdsgrupper forinden, så både ansvarlige for arbejdsgrupper 
har et overblik over deres ressourcer samt de frivillige har et indblik i, 
hvad de skal lave. 
 

FN/HL 
 

3. Golfens dag søndag den 28. april 2019. 

 Golfens dag gennemføres søndag den 28. april 2019 i tidsrummet 1000 
til 1400. René Haahr Klausen er overordnet ansvarlig. Eliteudvalget 
støtter på driving range og putting range og der vil være flight-førere til 
spil på to til tre huller. Connie Nyborg Rahbæk støtter René ved behov. 
Bestyrelsen støtter René og eliteudvalget 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 
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4. Medlemskab af DGI 

 Forretningsudvalget havde et formøde med en konsulent fra DGI, der 
fortalte hvilke fordele og muligheder BGK ville kunne opnå med 
medlemskab af DGI. 

 DGI ser sig selv som ”Foreningens Forening”, der blandt andet støtter 
med diverse kurser til støtte for bestyrelsen, såsom eksempelvis 
uddannelse/støtte til regnskab/budget, kommunikation, dataforordringen 
og lignende. 

 DGI støtter ligeledes med støtte til udvikling af diverse klubber – 
herunder opbygning af netværk til andre idrætsgrene og kommuner. 

 Rekruttering af i alle aldersgrupper blev drøftet, hvor DGI har nogle 
gode tanker og tilbud blandt andet med udveksling med andre klubber, 
der eksempelvis har en vintersæson, hvor vores er primært er en 
sommersport. 

 Mulighederne for oprette eksempelvis ”golf sommerskole” – i 
samarbejde med Sønderborg Kommune - for børn blev drøftet. Her vil 
DGI også kunne bidrage med støtte til opretning af aktiviteten herunder 
markedsføring.  

 Støtte til eksempelvis hvornår moms skal/skal ikke anvendes og 
momsrefusion blev ligeledes drøftet, hvor DGI ligeledes har nogle 
eksperter, der vil kunne støtte på området. 

 ”Fundraising” (søgning af fonde) samt sponsorater blev ligeledes 
drøftet. 

 Bestyrelsen bestemte enstemmigt, at BGK skal melde sig ind i DGI. FK 
og TT er udpeget til, at være kontaktpersoner til DGI med henblik på, at 
få mest muligt ud af medlemsskabet. 

 

FN 

5. Projekter i 2019. Orientering og forslag til beslutning om fortsættelse 
med projektering af mulige anlægsprojekter på banen i 2019 
a. Beplantning og etablering af vandhuller på anlægget. 

 FN har været i kontakt med Marcus Jepsens Naturplejepulje, der 
gennem Ravnhøj Consult er interesseret i, at etablere levende hegn 
langs med driving range på venstre side. Her vil der blive plantet 
omkring 3000 styk buske og træer. Derudover etableres et antal 
vandhuller til gavn for dyrelivet, der samtidig kan medvirke til 
afvanding af sumpede områder. Det samlede projekt vil være 
omkostningsneutralt for BGK, men kræver godkendelse af 
Sønderborg Kommune. Bestyrelsen var enige om, at arbejde videre 
med dette projekt. 

b. Etablering af blomsterbælte til gavn for bier. 

 HL undersøger mulighederne for at etablere et ”Bi-bælte”, hvor bier 
kan lede efter pollen. Det vil betyde beplantning i rough af forskellige 
buske/blomster, som vil være attraktive for bier. Bestyrelsen var 
enige om, at arbejde videre med dette projekt. 

c. Spunsvæg green hul 16 og bæk hul 15. 

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

 Bestyrelsen har fremsendt ansøgning til Sønderborg Kommunes 
Idrætsanlægsfond med ønske om støtte til dette projekt. 

 

FN 
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6. Eventuelt og næste møde. 

 CNR spurgte om muligheder for at eksempelvis grille pølser til et 
arrangement. Bestyrelsen ser ingen problemer i, at der serveres pølser 
og vand/øl, så længe der ikke tages penge for det.  

 CNR spurgte om mulighederne for at give Ællinger muligheder for at 
anvende bag-ni i andet halvår i stedet for for-ni et par udvalgte datoer. 
CNR koordinerer selv med RHK og fastsætter de præcise datoer. 

 JP orienterede kort om regnskabet, der ser fornuftigt ud. 

 Mulighederne for ombygning af bagrum blev drøftet. Bestyrelsen vil 
undersøge dette nærmere.  

 Fredag 15. marts blev der gennemført foredrag og romsmagning ved 
Johannsen Rum samt efterfølgende spisning ved Hansens Brauerie i 
Flensburg. Der deltog 11 medlemmer. 

 Søndag 14. april klokken 1500 til 1730: Brætspilsaften og Sønderjysk 
kaffebord i vores mødelokale på BGK. Arrangementer er oprettet på 
Golfbox under titlen ”Sønderjysk Kaffebord og Brætspil”. Der er p.t. kun 
4 tilmeldte, hvilke desværre betyder, at dette arrangement aflyses. 

 Næste bestyrelsesmøde planlægges til mandag den 5. august 
klokken 1700. 
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