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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 01. september 2020 

 

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

Pedersen (JP), Viggo Andersen (VA), Erik Dall Jørgensen (EDJ) og Connie Nyborg 

Rahbæk (CNR).  

AFBUD: Thomas Christiansen (TC) 

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

REFERENT: Tobias Tesch, 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17. juni 2020 og 
Generalforsamlingen 26. august 2020. 

2. Konstituering af bestyrelsen. 
3. Udvalg; status og fremtid. 
4. Projekter; status og fremover. 
5. Eventuelt. 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17. juni 2020 og referat 
fra Generalforsamlingen 26. august 2020 
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger. Referatet fra 
Generalforsamlingen blev underskrevet af bestyrelsen og vil efterfølgende 
blive opbevaret ved vores sekretariat. 
 

FN 

2. Konstituering af bestyrelsen i BGK 

 Finn L. Nielsen fortsætter som Formand, 

 Flemming Kehlet fortsætter som Næstformand, 

 Tobias Tesch fortsætter som Sekretær og 

 Jan Pedersen fortsætter som Kasserer. 
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3. Udvalg; status og fremtid. 
Begynderudvalget: 

 Det har været et travlt forår, efter vi fik lov til at spille golf igen. Der er 
behov for flere mentorer, hvor specielt Eliteudvalget vil blive anmodet 
om, at hjælpe de nye spillere, så de bliver hjulpet i gang med golfspillet 
og samtidig ser de dygtige spillere ageren på banen. Fokus for flight 
førerne er at hjælpe de nye golfspillere, hvor deres eget spil kommer i 
anden række. 

Rekrutteringsudvalget: 

 22 medlemmer har meldt sig frivilligt til at hjælpe med rekrutteringen. 
Den største succes var gennemførelsen af ”Golfens Dag”. Der 
planlægges ligeledes på andre happenings, hvor fokus vil være 
rekruttering. 

Turneringsudvalget: 

 Turneringsudvalget består af Morten Lindekilde, Viggo Andersen, 
Johannes Koch samt Finn L. Nielsen. Turneringsudvalget anmodes om, 
at få revideret match proportionerne for BGK turneringer, så reglerne er 

 
CNR 

 
 
 
 
 
 

CNR 
 
 
 
 

FN 
 
 
 
 



Side 2 af 3 
 

entydige – eksempelvis anvendelse af golf buggie. Disse match 
proportioner vil ikke gælde for ”Klubber i Klubben”. Bestyrelsen 
opfordrer ligeledes til, at der bliver lavet en vinterturnering – eventuelt 
med anvendelse af Åbenrå Golfklubs anlæg eller vores egen Par-3 
banen. 

Aktivitetsudvalget: 

 Aktivitetsudvalget har gennemført en vinterturnering med tre runder 
(den fjerde runde blev aflyst grundet COVID-19). Derudover blev der 
arrangeret Glögg og gåtur ligesom vi igen gennemførte vinsmagning 
med Weingut Hoffmann fra Mosel i Tyskland.  

Herreudvalget: 

 Herreklubben fik godt gang i sæsonen, da banen blev åbnet. Klubben 
har 88 medlemmer, som deltager aktivt i de forskellige turneringer.   

Dameudvalget: 

 Der er ingen i bestyrelsen, der er aktive i Dameklubben, men 
bestyrelsen er villige til at støtte/hjælpe såfremt klubben har et behov. 

Seniorudvalget: 

 Der er god tilslutning i klubben med 94 medlemmer og mange deltagere 
i de respektive turneringer. 

Handicapudvalget: 

 Flemming, Thomas og Rene skal på kursus i de nye golfregler med 
fokus på reglerne for årsregulering. Flemming deltager i et web seminar 
om emnet i september måned og vil efterfølgende orienterer de øvrige 
medlemmer i udvalget. 

Sponsorudvalg: 

 Finn og Flemming arbejder for, at skaffe yderligere sponsorer. Der skal 
specielt skaffes en ny sponsor til vores golf buggies. 

Baneudvalget: 

 Baneudvalget er en del af forretningsudvalget og således ansvarlig for 
udbedring af vores anlæg. Henrik Lang har velvilligt støttet med 
renovering af banemarkeringen og bestyrelsen håber på, at Henrik vil 
fortsætte med dette arbejde. 

”Frivillige” udvalget: 

 De frivillige har igen ydet en stor indsats, men har også været ramt af 
sygdom med mere. Der planlægges på afholdelse af et arrangement for 
de mange frivillige, der har brugt store mængder af tid på forskønnelse 
af vores anlæg. 
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4. Projekter; status og fremtid. 
Renovering af hul 15 og 16. 

 Renovering af hul 15 og 16 er afsluttet med et flot resultat, som 
Bestyrelsen er meget tilfredse med. Der har været et fint samarbejde 
med entreprenør Frank Hansen som bestyrelsen påskønner. 

 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. Vi har endnu ikke modtaget svar fra Kystdirektoratet.  

 I starten af juni foretog Fredningsnævnet en inspektion efter anmodning 
fra Sønderborg Kommune. Vi har modtaget svar fra Fredningsnævnet, 
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der giver os godkendelse til etablering af de tre søer. Vi får derimod kun 
lov til at plante 8-10 solitære træer og vi får ikke tilladelse til etablering af 
et læhegn/-bælte langs driving range. Arbejdet med etablering af de tre 
søer og plantning af de solitære træer kan dog først iværksættes efter 
godkendelse/tilladelse fra Kystdirektoratet. 

 Bestyrelse ansøger 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. 

 Bestyrelsen arbejder sammen med Rene om renovering af driving 
range. Der udarbejdes et projekt, hvorefter BGK vil fremsende en 
ansøgning til Sønderborg Kommunes Idrætsanlægspulje. 

 Det påtænkte dræningsprojekt, hvor vi havde indkaldt en konsulent, blev 
desværre udskudt grundet COVID-19. Bestyrelsen overvejer, at 
genopstarte konsulentarbejdet, når vi har et bedre estimat over 
årsresultatet i 2020. Bestyrelsen forventer, at træffe en beslutning ved 
næste bestyrelsesmøde. 

 Forretningsudvalget vil udarbejde en prioriteret liste over påtænkte 
projekter opdelt i tid (kortsigtet, mellem og langt sigt).   
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5. Eventuelt: 
På generalforsamlingen blev der stillet et antal forslag: 

 Ønske om et bassin til afvaskning af vogne og udstyr. Bestyrelsen har 
besluttet, at indkøbe nye kompressorer i stedet for en løsning med 
vand. Dette vil ikke kræve de samme anlægsudgifter og vil samtidig 
være lettere at holde rent. 

 Der blev igen spurgt om muligheder for opstilling af et mobilt toilet. En 
opstilling af et mobilt toilet vil kræve godkendelse fra Sønderborg 
Kommune, Fredningsnævnet samt Kystdirektoratet, da det mobile toilet 
vil ligge indenfor Strandbeskyttelseszonen. Bestyrelsen har besluttet, at 
fortsætte med ansøgning om et fast etableret toilet som beskrevet i 
punkt 5, fremfor et mobilt toilet. 

 Endelig blev der spurgt, om bestyrelsen havde truffet en beslutning i 
forhold til at kompenserer både danske og tyske medlemmer for den 
forkortede sæson grundet COVID-19. Bestyrelsen fremsendte en mail til 
vores tyske medlemmer primo juni om mulig kompensation. 14 dage 
senere blev grænsen genåbnet for tyske medlemmer. På denne 
baggrund har bestyrelsen besluttet, at der ikke vil blive kompenseret for 
den forkortede sæson – hverken for vores tyske eller danske 
medlemmer. 

Næste møde. 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 26. oktober 2020. 
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