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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 5. august 2019 

 

DELTAGERE: Finn Nielsen (FN), 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: Flemming Kehlet (FK) 

GÆST (inviteret af bestyrelsen): René Haahr Klausen (RHK) 

REFERENT: Tobias Tesch 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2019 
2. Orientering fra René 
3. Økonomi – gennemgang af saldo balance 
4. Klubturneringer i 2020 
5. Status på renovering af hul 15/16 
6. Forslag til vedtægtsændringer 
7. Eventuelt samt næste møde 

 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2019. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

FN 

2. Orientering fra René 

 RHK orienterede kort om Golfens Dag, hvilket var en begrænset 
succes, hvilket også kan skyldes vejret. Der var cirka 10 interesserede, 
hvoraf nogle siden hen har meldt sig ind i klubben. VA foreslog, at 
Golfens Dag kunne kombineres med ”Spil Golf med en Ven” de 
følgende år, hvorved der kunne trækkes flere deltagere til. 

 Til dags dato har klubben i år haft 32 prøvemedlemmer, hvoraf flere har 
meldt sig ind i klubben. 

 Forretningsudvalget har været i kontakt med mange passive 
medlemmer og flexmedlemmer. Dette har givet et godt resultat og givet 
yderligere 19 medlemmer i løbet af de seneste par uger. Ambitionen er 
at nå 450 senior medlemmer ved årets udgang. 

 Der er set en vækst i antallet af greenfee gæster i forhold til samme 
periode sidste år. 

 Par-3 banen forventes åbnet fredag den 9. august, hvor alle seks huller 
er klar og spilbar. Der vil ligeledes blive gennemført en officiel 
åbningsturnering i september måned – en særlig invitation vil blive 
rundsendt. 
 

RHK 
 

3. Økonomi – gennemgang af saldo balance 

 Der forventes ikke den store afvigelse i forhold til budgettet for 2019. 

 For at klubben kan få momsrefusion i løbet af 2020 mangler vi stadig 
cirka 20 donationer af 200,-. Klubben håber, at disse donationer vil falde 
i løbet af resten af 2019. Der vil blive sendt en særlig mail vedrørende 

FN/JP 
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disse donationer. 

 Der er en fornuftig indtægt i forbindelse med diverse Company Days. 
 

4. Klubturneringer i 2020 

 Det nuværende turneringsudvalg er indstillet på, at fortsætte i næste år, 
men vil meget gerne forstærkes med friske nye kræfter. 

 Det er planen, at der gennemføres seks turneringer i 2020 ligesom i 
2019, hvor en eventuelt kunne gennemføres som Golf-6 format over to 
dage. 
 

FN/HL 

5. Status på renovering af hul 15 og 16. 

 Vi har modtaget tre tilbud på renovering af hul 15 og 16. Projektet 
forventes indledt i oktober 2019. 

 Bestyrelsen fremsendte ansøgning til Sønderborg Kommunes 
Idrætsanlægsfond med ønske om støtte til dette projekt og modtog 
tilsagn om 250.000,- 

 Bestyrelsen har fremsendt specificeret projektplan til såvel Sønderborg 
Kommune samt Kystdirektoratet, som begge skal endelig godkende 
projektet. For nærværende er der ikke modtaget noget svar. 
 

TT 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

6. Forslag til vedtægtsændring 

 FN orienterede kort om bestyrelsens forslag til ændringer til 
vedtægterne. 

 Ændringer og justeringer vil blive gennemgået ved en ekstraordinær 
generalforsamling, der vil blive indkaldt inden for den nærmeste fremtid. 
 

FN 

7. Eventuelt og næste møde. 

 FN har haft et møde med naboerne i de hvide huse vest for 
parkeringspladsen, da såvel medlemmer samt greenkeepere har 
anvendt deres grund. Der er lavet en gensidig lejekontrakt over ti år, 
hvor klubben har lejet dele af beboernes grund og omvendt. Der er 
derfor nu etableret et hegn med kæde, som sikrer naboernes grund. 
Dette bedes alle medlemmer respektere af hensyn til godt naboskab. 

 TT foreslog, at der gennemføres renovering af stierne på hul 8, 9 og 14. 
Plasticrammerne er blotlagt og tilmed meget glatte. Renovering kræver 
stenmel og maskinstøtte og kan eventuelt være et projekt for klubbens 
frivillige. Bestyrelsen planlægger en arbejdsdag inden for den nærmeste 
fremtid. Der vil blive udsendt en særlig indbydelse til dette arrangement. 
Der vil ligeledes blive etableret en skridsikker overgang over den lille bro 
indtil green på hul 16. 

 HL er blevet informeret af Hans Ove Møller Sørensen, at Gråsten 
Ringriderforenings Tombola støtter børne-/ungdomsarbejde ved 
ansøgning. TC følger op og sender en ansøgning. 

 Næste bestyrelsesmøde planlægges til mandag den 7. oktober klokken 
1700. 
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