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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 20. februar 2020 

 

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

Pedersen (JP), Thomas Christiansen (TC), Viggo Andersen (VA), Erik Dall Jørgensen 

(EDJ) og Connie Nyborg Rahbæk (CNR).  

AFBUD: Henrik Lang (HL) 

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

REFERENT: Tobias Tesch, 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. november 2019. 
2. Ordinær generalforsamling 2020. 

a) Fastlæggelse af dato for ordinær generalforsamling. 
b) Bestyrelsesmedlemmer på valg. 
c) Suppleant på valg. 

3. Opfølgning på projekter jævnfør sidste bestyrelsesmøde og planlagte 
arrangementer. 

4. Sponsorer, planlagte turneringer samt andre emner. 
5. Etablering af rekrutteringsudvalg og begynderudvalg, herunder fastsættelser af 

rammer herfor. 
6. Bestyrelsens holdning/regler for markering af begivenheder i medlemskredsen 

(fødselsdage, begravelser m.m.). 
7. Forslag til indførelse af Lokalregel E-5 ab i sæson 2020. 
8. Gennemgang af foreløbigt regnskab for 2019 og forslag til budget for 2020. 
9. Eventuelt. 

a) Status på ansøgninger. 
b) Para-golf. 
c) Næste møde. 
 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. november 2019. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

FN 

2. Fastlæggelse af dato for ordinær generalforsamling 2020. 
a) Bestyrelsen har fastlagt tirsdag den 24. marts som dato for den 

ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vil blive afholdt i 
Benniksgaards Anneks (den gamle efterskole) i teatersalen mellem 
1900 og 2100. 

b) Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2020; Finn, Flemming, 
Tobias og Thomas. Alle fire ønsker genvalg. 

c) Følgende suppleanter er på valg; Erik. Erik ønsker ligeledes genvalg. 
d) Henrik Lang ønsker af personlige årsager at udtræde af bestyrelsen ved 

generalforsamlingen. Bestyrelsen har vedtaget at Viggo Andersen, der 
er suppleant indtræder i bestyrelsen. Henrik udtræder ligeledes af BGKs 
forretningsudvalg, som fremover vil bestå af Finn, Flemming og René. 
 

FN 
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3. Opfølgning på projekter jævnfør sidste bestyrelsesmøde samt og 
planlagte arrangementer. 

 Renovering af hul 15 og 16. 

 Vores planlagte renovering af hul 15 og 16 blev desværre udskudt på 
grund af vejrliget i oktober 2019. Bestyrelsen planlægger på, at 
renoveringen indledes 1. oktober, da denne løsning vil være bedst 
økonomisk set ud fra klubbens greenfee indtægter. Mens 
renoveringen pågår, vil hul 14, 15 og 16 være lukket. 

 Robotklippere; oplæg til en helhedsløsning. 

 Bestyrelsen undersøger stadig mulighederne for at anvende 
robotklippere til klipning i fremtiden. Det undersøges muligheder på 
såvel driving range og fairways. Dette kræver dog en særlig tilladelse 
fra Sønderborg Kommune, da det ikke fremgår af udkastet til 
plejeplanen for vores anlæg. Indledningsvis har bestyrelsen 
fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune om økonomisk 
støtte. 

 Bænke på Par 3 banen og banemarkeringer. 

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

 Der vil blive indkøbt nogle nye markeringer til strafområder – både 
pæle med spyd samt ”tegnestifter”. Der skal udarbejdes et budget for 
diverse indkøb, hvilket gøres af forretningsudvalget. 

 Oprydning, nye skabe og printer på klubkontor. 

 Det fælles kontor trænger alvorligt til en oprydning. VA vil lave et 
oplæg, der vil blive udsendt til alle klubberne i BGK om oprydning og 
eventuel ny indretning af kontoret. Dette gennemføres i forbindelse 
med arrangementet ”Banens dag”. Der indkøbes et køle-/fryseskab til 
kontoret. 

 Hjertestarter. 

 Bestyrelsen fik desværre ikke tilsagn om vores ansøgning til Tryg 
Fonden om at være ”sponsor” for en ny hjertestarter. TT har 
udarbejdet en ny ansøgning. Såfremt det skulle blive nødvendigt kan 
vi anvende den ophængte hjertestarter i Benniksgaard Hotels 
reception, hvor der er døgnåbent. 

 Kommende arrangementer. 

 28. februar arrangerer Begynderudvalget natgolf. Tilmelding på Golf 
Box. 

 7. marts afholdes ”Driving Rangens dag” (hvis vejret tillader det). Der 
vil blive opdelt i et antal arbejdshold, som man kan melde sig til efter 
lyst og evner. Klubben vil være vært for forplejning undervejs. 

 15. marts afholdes tredje runde på Par 3 banen i vores 
vinterturnering. Alle er velkomne og anmodes om, at ankomme tæt 
på klokken 1000 af hensyn til arrangørerne. 

 27. marts gentager vi sidste års succes med romsmagning ved 
Johannsen Rum samt efterfølgende spisning ved Hannsens Brauerei 
i Flensborg. Tilmelding på Golf Box. 

 28. marts afholdes ”Banens dag”, (hvis vejret tillader det) hvor vi 
hjælper vores greenkeepere med, at få banen til at se flot ud ved 
sæsonstart. Der vil blive opdelt i et antal arbejdshold, som man kan 
melde sig til efter lyst og evner. Klubben vil være vært for forplejning 
undervejs samt frokost i Golfrestauranten. Aktiviteten oprettes på Golf 
Box i den kommende tid.   

FN/TT 
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 29. marts afholdes fjerde og afsluttende runde på Par 3 banen i vores 
vinterturnering. Alle er velkomne og anmodes om, at ankomme tæt 
på klokken 1000 af hensyn til arrangørerne. Herefter vil vinderen blive 
udråbt. 
 

4. Sponsorer, planlagte turneringer samt andre emner. 

 Klubben har igen god støtte fra diverse sponsorer for vores huller. 
Klubben har i alt 13 golfbiler, hvor en sponsor har ønsket at betale for 
10 biler. Der er således 3 biler, som vi håber at finde sponsor til. 

 Følgende turneringer er planlagt i 2020: 

 Lørdag 18. april; HEBRU Open 

 Lørdag 30. maj; Benniksgaard Master 

 Lørdag 20. juni; BYGMA Open 

 Søndag 19. juli; BHJ Open 

 Lørdag 1. august; PINK Cup 

 Lørdag 29. august – søndag 30. august; BGK Klubmesterskab 

 Fredag 4. september; Benniksgaard Classic (sponsorturnering) 

 Lørdag 3. oktober; Dame- og Herreklub afslutningsturnering 

 Lørdag 10. oktober; ”Greenkeepernes Hævn” 

 Klubben har haft besøg af en konsulent fra DGI, der er specialist udi 
at skaffe sponsorater, herunder værdisætte vores ”aktiver” i klubben. 

 Klubben har haft en konsulent udi dræning af banen. Det er en 
tidligere medarbejder (pensionist) fra Hedeselskabet, der har stor 
viden om dræning. Han har blandt andet stået for dræning af 
Nordborg Golfbane. Bestyrelsen er enig om, at indlede et samarbejde 
med denne konsulent, så vi kan få udarbejdet en plan for hvorledes vi 
kan dræne udsatte områder og herved forlænge vores sæson. 

FN 

5. Etablering af rekrutteringsudvalg og begynderudvalg, herunder 
fastsættelser af rammer herfor. 

 Klubben har besøg af en konsulent fra DGU om etablering af et 
rekrutteringsudvalg. Bestyrelsen er enig om, at etablere et rekrutterings-
udvalg med mellem 6 og 9 medlemmer, Der er allerede 21 
interesserede medlemmer, der har meldt sig til at yde en indsats 
indenfor rekruttering af nye medlemmer. 

 Møde for at etablere et rekrutteringsudvalg vil blive afholdt den 17. 
marts 2020. 

FN/CNR 

6. Bestyrelsens holdning/regler for markering af begivenheder i 
medlemskredsen (fødselsdage, begravelser m.m.). 

 Runde fødselsdage i bestyrelsen og blandt de fastansatte markeres. 

 Bestyrelsen er enig om, at de respektive Klubber i Klubben selv er 
ansvarlige for markering af eksempelvis fødselsdage (efter egne 
bestemmelser). 

 Såfremt et aktivt medlem i et udvalg skulle falde bort, vil det normalt 
være bestyrelsen, der bekoster en bårebuket. 

 Såfremt enten medlemmer af bestyrelsen eller en af de ansatte skulle 
falde bort vil der endvidere blive flaget på halvt på klubbens flagstang. 

FN 
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7. Forslag til indførelse af Lokalregel E-5 ab sæson 2020. 
 TC foreslog, at BGK indfører lokalregel E-5 ab, der omhandler drop ud 

på fairway efter at have slået Out of Bounds. Mange klubber har indført 

den sidste år, og han mener at vi nu bør følge efter. Der har tidligere 

været modstand mod denne lokalregel, men set i lyset af at rigtig mange 

andre klubber har indført den, bør det genovervejes. 

 Bestyrelsen har ved afstemning vedtaget, at lokalregel E-5 ab indføres i 

lokalreglerne på Benniksgaard Golfanlæg forsøgsvis i sæsonen 2020, 

da vi herved følger mere end 70% af de øvrige golfklubber i Danmark. 
  

TC 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen 

8. Gennemgang af foreløbigt regnskab for 2019 og forslag til budget for 
2020. 

 FN gennemgik det foreløbige regnskab for perioden 2019. Bestyrelsen 
godkendte regnskabet enstemmigt. 

 FN gennemgik endvidere udkast til budget for 2020. Bestyrelsen 
godkendte budgettet for 2020 enstemmigt. 

 Såvel regnskab for 2019 samt budgettet for 2020 vil blive fremlagt til 
den ordinære generalforsamling tirsdag den 24. marts 2020. 
 

FN 

9. Eventuelt og næste møde. 
a) Status for ansøgninger: 

 Bestyrelsen har indsendt en fornyet ansøgning til Tryg Fonden den 
16. februar om at blive sponsor for en hjertestarter. Vi forventer svar 
medio 2020. 

 Bestyrelsen har indsendt en ansøgning til Sønderborg Kommunes 
Idrætsanlægspulje om økonomisk støtte til robotklippere samt 
automatisk boldopsamler til vores Driving Range per 16. februar 
2020. 

 Bestyrelsen har indsendt en ansøgning til Kystdirektoratet per 16. 
februar, hvor der ansøges om tilladelse til at etablere to mindre 
vandhuller (200 m2 til 250 m2) i nærheden af green hul 6 samt i 
nærheden af green hul 7. Disse søer vil medvirke til afvanding af 
området samt virke som habitat for fugle, krybdyr samt padder. 
Derudover er der ansøgt om beplantning af tyve solitære træer i 
rough mellem hul 6 og 7. 

 Bestyrelsen er i færd med at søge DIF og DGIs foreningspulje.    
b) Para-golf: 

 Bestyrelsen har indbudt to medlemmer fra Nordborg Golfklub til at 
orienterer om ”Para-golf”, hvor man forsøger at tiltrække medlemmer 
med fysiske og psykiske handicaps. Denne orientering forventes at 
blive afholdt ved næste bestyrelsesmøde. 

c) Næste møde: 

 Næste bestyrelsesmøde planlægges efter generalforsamlingen. 

TT 
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