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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 7. november 2019 

 

DELTAGERE: Finn Nielsen (FN), Flemming Kehlet (FK), Tobias Tesch (TT), Jan 

Pedersen (JP), Henrik Lang (HL), Thomas Christiansen (TC), Viggo Andersen (VA), Erik 

Dall Jørgensen (EDJ) og Connie Nyborg Rahbæk (CNR).  

AFBUD: Ingen 

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

REFERENT: Tobias Tesch 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. august 2019 
2. Orientering fra forretningsudvalget 
3. Drøftelser af strategi for banens udvikling for de kommende år 

a) Hvad kan vi gøre for at kunne holde banen længere åben – også når vejret 
er som nu? 

b) Robotklippere; oplæg til en helhedsløsning 
c) Sortering af affald, bænke på par 3 banen og banemarkeringer 
d) Oprydning, nye skabe og printer på klubkontor 
e) Hjertestarter 

4. Kontingentfastsættelse for 2020 
5. Eventuelt 

a) Banekontrol 
b) Orientering DGU Landsmøde 
c) Aktiviteter i vintersæsonen 
d) Næste møde 
 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. august 2019. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

FN 

2. Orientering fra forretningsudvalget. 
RHK og FN orienterede om forskellige emner herunder: 

 Der er 21 senior medlemmer, der har meldt sig ud af klubben til dags 
dato eller har ændret kategori i klubben, eksempelvis til flexmedlem. 
Dette er et mindre frafald end man normalt ser på denne årstid. Det 
betyder, at der p.t. er 413 seniorer, der betaler fuldt kontingent. 

 Der er allerede et godt salg for Green Fee for den kommende sæson. 
Derudover vil der blive udsendt reklame for vores Green Fee ophold til 
de øvrige golfklubber i landet, herunder deres ”klubber i klubben”. 

 Greenkeeperne er i gang med at reparere på såvel fairways samt 
greens. Greene er hårdt ramt af svamp. Greens er blevet priklet og der 
vil blive hældt ca. 30 tons sand på greens, når vejret er dertil. 

 Forretningsudvalget er i færd med at kontakte de forskellige sponsorer. 

 RHK vil fremover være Golf Manager for BGK, hvilket iværksættes fra 
15. november 2019. Det betyder ligeledes, at greenkeeperne fremover 
refererer til René som deres daglige leder. 

RHK/FN 
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 BGK bestyrelse har et møde med DGU angående rekruttering den 18. 
november 2019.  

 Den planlagte renovering af hul 15/16 er udskudt indtil vejret bliver 
bedre. Det forventes ikke, at renoveringen kan indledes før end i 
februar/marts, med mindre der kommer en længere periode med frost. 

 Bestyrelsen deltager i et møde med Sønderborg Kommune 8. november 
angående den lovede plejeplan for vores anlæg. 

 DGI har foreslået at støtte os med sponsorkontakt. Dette møde er 
planlagt til at blive gennemført 23. januar 2020. 

 BGK afventer mulig momsrefusion fra SKAT. Dette forventes i 
slutningen af november måned.  
 

3. Drøftelse af strategi for banens udvikling for de kommende år. 
a. Hvad kan vi gøre for at kunne holde banen længere åben – også 

når vejret er som nu? 

 Bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der kan undersøge 
mulighederne for at afdræne vores anlæg. Det kan blandt andet være 
ved rensning af eksisterende drænrør eller ved nyetablering. Denne 
arbejdsgruppe vil søge konsulentbistand fra såvel Sønderborg 
Kommune, eventuelle entreprenører samt andre golfklubber, der har 
gennemført større dræningsprojekter. 

b. Robotklippere; oplæg til en helhedsløsning 

 Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at anvende robotklippere 
til klipning i fremtiden. Det undersøges muligheder på såvel driving 
range og fairways.  

c. Sortering af affald, bænke på par 3 banen og banemarkeringer 

 Der er stillet forslag om skraldespande med muligheder for sortering. 
Vi har for nærværende ingen muligheder at aflevere sorteret affald 
ved Benniksgaard Hotel, hvorfor vi afventer et muligt ændret krav om 
affaldssortering ved vores udlejer. 

 Der er et ønske om opstilling af bænke på par 3 banen. Bestyrelsen 
vil undersøge mulighederne. 

 Der vil blive indkøbt nogle nye markeringer til strafområder – både 
pæle med spyd samt ”tegnestifter”. HL vil udarbejde et budget for 
diverse indkøb. 

d. Oprydning, nye skabe og printer på klubkontor 

 Det fælles kontor trænger alvorligt til en oprydning. Der er muligheder 
for opsætning af skabe til de enkelte ”klubber i klubben”. Printerne er 
nedslidte og trænger til en udskiftning. RHK indkøber en ny printer til 
kontoret. VA vil lave et oplæg, der vil blive udsendt til alle klubberne i 
BGK om oprydning og eventuel ny indretning af kontoret. 

e. Hjertestarter 

 Bestyrelsen har ansøgt Tryg Fonden om at være ”sponsor” for en ny 
hjertestarter. Såfremt vi bliver godkendt vil vi modtage en ny 
hjertestarter, der vil opbevares i et opvarmet skab udenfor 
Proshoppen. Benniksgaard Hotel har en hjertestarter i receptionen, 
hvor der er døgnåbent. 
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4. Kontingentfastlæggelse 2020. 

 Bestyrelsen fastholder kontingentet fra 2019 – der vil således ikke være 
stigninger af kontingentet i 2020. 
 

FN 

5. Eventuelt og næste møde. 
a. Banekontrol 

 Der er et stigende behov for gennemførelse af banekontrol. To af vores 
medlemmer har foretaget denne kontrol i løbet af året. Kontrollen er 
tiltænkt at være præventivt. BGK har udarbejdet en vejledning for 
banekontrollører. Bestyrelsen vil se på mulighederne for, at optimere 
banekontrollen. Der vil givetvis være behov for støtte fra frivillige. 

b. Orientering DGI Landsmøde 

 TT deltog i Dansk Gymnastik Idræt (DGI) landsmøde 2. november. DGI 
har vedtaget fem fokusområder i 2020. Områderne er som følger; 1) 
Børns bevægelsesglæde (0 -12 årige), 2) Unges fællesskaber (13-24 
årige), 3) Aktive voksne, 4) Sunde seniorer samt 5) Idrættens arenaer. 
Det overordnede motto for DGI er ”Bevægelse for Livet”. 

 Der er knyttet forbindelse til Gråsten Gymnastikforening, hvor eventuel 
vintertræning kan komme på tale.  

 Der er ligeledes muligheder for, at reklamere for vores sport og anlæg 
ved at tilbyde en løbeklub muligheden for, at gennemføre et til to 
motionsløb på vores anlæg. Dette vil alene blive gennemført i 
lavsæsonen, hvor anlægget vil være lukket et antal timer. Det vil altid 
være chefgreenkeeperen, der vil give tilladelse til et sådan arrangement 
koordineret med vores Golf Manager. 

 DGI støtter aktiviteter i forbindelse med Genforeningen 2020. 
Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at gennemføre en turnering 
henover grænsen, hvor vi kigger efter en samarbejdspartner syd for 
grænsen.   

c. Aktiviteter i vintersæsonen 

 Ligesom sidste år vil bestyrelsen initiere et antal aktiviteter fra december 
måned frem til marts. Der arbejdes med følgende muligheder: søndag 8. 
december gåtur/glögg med efterfølgende førstehjælpsrepetition (Hjerte-
Lunge-Redning samt anvendelse af hjertestarter), januar: romsmagning 
med efterfølgende spisning i Flensborg, februar: vinsmagning og marts: 
natgolf. Øvrige datoer for arrangementerne vil blive udsendt i et opslag 
fra klubben. 

d. Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde planlægges til torsdag den 20. februar klokken 
1700. 
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