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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 17. juni 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: Ingen 

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

REFERENT: Tobias Tesch, 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20. februar 2020. 
2. Økonomi pr. juni 2020 
3. Planlægning af resten af sæsonen 
4. Fastlæggelse af dato for ordinær generalforsamling. 
5. Eventuelt. 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20. februar 2020. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
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2. Økonomi pr. juni 2020 

 Vores antal af sponsorer er cirka samme beløb som sidste år. 

 BGK vil fremsende anmodning til medlemmer om at sponsorere 200,- 
per medlem med henblik på at søge delvis momsfritagelse for 2020. 
Klubben har behov for i alt 100 donationer a minimum 200,- for at kunne 
søge om delvis momsfritagelse. 

 Økonomi i forhold til greenfee indtægter er ca. 325.000,- mindre end 
sidste år, hvilket skyldes COVID-19 og de heraf reducerede greenfee 
spillere. Totalt set er BGK bagud ca. kr. 210.000 i forhold til sidste år på 
samme tidspunkt, hvilket inkludere den statslige lønkompensation. 

 Benniksgaard Hotel har modtaget rigtig mange bookinger efter 
genåbningen af samfundet, hvilket på sigt formentlig vil give forøgede 
greenfee indtægter i resten af 2020. 

 Kontingentindtægter er som 2019, med en mindre tilgang af nye 
medlemmer – såvel etablerede som nybegyndere. 

 Klubben vil søge kompensation ved staten (hjælpepakke) for tab af de 
indtægter vi har haft i 1st halvår af 2020. En eventuel kompensation vil 
blive udmeldt senere i år.  

 Klubben har ligeledes søgt støtte ved DIFs og DGIs ”Corona-pulje”. En 
eventuel kompensation vil blive udmeldt senere i år.  
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3. Planlægning af resten af sæsonen 2020 
Følgende turneringer er fastlagt for den resterende sæson: 

 Lørdag 20. juni: Genforeningsturnering sponsoreret af BYGMA 

 Søndag 21. juni: Golfens dag (introduktion til golf) 

 Lørdag 4. juli: Møblér med Hebru Open 

 Søndag 19. juli: BHJ Open 
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 Lørdag 1. august: PINK Cup 

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

 Fredag 4. september: Benniksgaard Classic (sponsorturnering) 

 Lørdag 19. september: Golfstore Masters (efterfølgende spisning/fest) 

 Lørdag 3. oktober: Dame- og Herreklub afslutningsturnering 

 Lørdag 10. oktober: ”Greenkeepernes Hævn” 

4. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 2019. 

 Bestyrelsen har fastlagt onsdag den 26. august som dato for den 
ordinære generalforsamling 2019. Generalforsamlingen vil blive afholdt i 
Benniksgaards Golfrestaurant mellem 1900 og 2100. 

 Indkaldelse sendes på nyhedsmail. 
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5. Eventuelt: 
Renovering af hul 15 og 16. 

 Vores planlagte renovering af hul 15 og 16 blev desværre udskudt på 
grund af vejrliget i oktober 2019. Arbejdet iværksættes ved 
Anlægsgartner Frank Hansen medio juni og forventes tilendebragt 
ultimo juni 2020. 

Status for ansøgninger. 

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

 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, 
men har desværre ikke fået tilsagn denne gang. 

 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. 

 Bestyrelse planlægger på, at ansøge Kystdirektoratet og Sønderborg 
Kommune om tilladelse til, at etablere et toilet et overfor 
parkeringspladsen ved green 7. Forhåbentlig vil Sønderborg Kommune 
være velvillige, da dette toilet samtidig ville være offentligt for øvrige 
gæster. 

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 i efteråret 2020. 

Næste møde. 

 Næste bestyrelsesmøde planlægges efter generalforsamlingen, der 
afholdes onsdag den 26. august 2020. 
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