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Referat af ordinære Generalforsamling ved Benniksgaard Golfklub den 26. august 2020 

kl. 19.00 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2019: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virke det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Fremlæggelse af budget 
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Forslag fra medlemmerne 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Valg af revisor og suppleant 
9. Eventuelt 
 
Formand Finn L. Nielsen bød velkommen til de fremmødte medlemmer, som til sammen 
repræsenterede 52 medlemmer. 
 
Ad 1. 
Bestyrelsen foreslog Niels Andersen som dirigent, og han blev valgt uden modkandidat. Niels 
Andersen konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, og dermed 
beslutningsdygtig. Herefter fik formanden ordet til fremlæggelse af beretning om klubbens 
virke i det forløbne år. 
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning 
Formand Finn L. Nielsen meddelte indledningsvis, at bestyrelsen beretning var uploaded på 
BGK hjemmeside og således tilgængelig for alle medlemmer og interesserede. Finn nævnte 
endvidere, at flytningen af generalforsamlingen fra 1st kvartal af 2020 til august grundet 
COVID-19 var godkendt af DGU. Formanden fremhævende følgende i bestyrelsens 
beretning: 

 2019 har været et godt år, der dog blev præget af et meget vådt efterår, vinter og forår. 
Formanden nævnte ligeledes de store udfordringer klubben har haft grundet COVID-19, 
hvilket er tydeligt i faldet af green-fee indtægter – særligt for gæster ved Benniksgaard 
Hotel, som ligeledes har haft et hårdt og indkomstfattigt forår. Formanden takkende alle 
medlemmer for deres forståelse og fleksibilitet i forhold til de begrænsninger COVID-19 
medførte og som til dels stadig er gældende. 

 Foråret er blevet brugt på, at afslutte renoveringsprojektet på hul 15 og 16, så der nu er 
etableret en langtidsholdbar løsning med anvendelse af naturtræ til opbygning af brinker 
samt spunsvæg. Projektet var delvist finansieret, hvor BGK afholdte en ekstraudgift på ca. 
70.000,- for etablering af de tre broer. 

 Vores Par-3 bane er nu velfungerende med seks huller, som er et klart aktiv for klubben. 
Efter ønske fra medlemmerne vil rough være klippet så kort som muligt, så der ikke bruges 
unødig tid på at lede efter bolde. 

 Bestyrelsen er i færd med at udarbejde en ansøgning om etablering af en kombineret toilet 
og lynlæskur, som påtænkes opstillet overfor parkeringspladsen ved Stranderød mellem 
hul 7 og 8. Dette anlægsprojekt skal både godkendes af Sønderborg Kommune og 
Kystdirektoratet, da bygningen vil ligge inde i strandbeskyttelseszonen. Der er vores 
ønske, at toiletbygningen finansieres af kommunale midler, da det vil være et offentligt 
toilet. BGK vil til gengæld tilbyde, at stå for vedligeholdelse og rengøring. 

 Greenkeeperne har nedgravet afstandsmærker i beton på samtlige fairways, så 
golfspillere får en nøjagtigt afstand til centrum af green. Formanden takkede Robert og 
hans stab for det store arbejde de har gjort for at holde vores anlæg i bedst mulig stand. 
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 BGK har indledt et samarbejde med Åbenrå Golfklub, hvor man kan anvende begge 
anlæg kvit og frit. Der vil ligeledes være en mulighed for, at benytte Åbenrå Golfklubs 
indendørs anlæg i Rødekro i vintersæsonen for et mindre beløb. Det er hensigten, at 
genforhandle denne aftale i efteråret og gerne for en årrække, så vores og Åbenrå 
Golfklubs medlemmer har en sikkerhed for anvendelse af de to anlæg. 

 BGK har fået økonomisk støtte fra forskellige fonde. Vi har således modtaget COVID-19 
statstilskud til de fastansatte i klubben ligesom, at klubben har modtaget ca. 160.000,- fra 
DGIs COVID-19 pulje. 

 Medlemmernes donationer af 200,- er god på vej – der mangler p.t. cirka 20 donationer 
for, at BGK kan anmode om delvis momsfritagelse. Vi modtog i år ca. 75.000,- i 
momsrefusion, hvilket vi selvfølgelig også ønsker at opnå i det kommende år. 

 BGK forventer en tilgang af ca. 50 senior medlemmer i løbet af 2020, hvilket bør kunne 
dække den naturlige afgang medlemmer. Ved årets udløb forventes således ca. 450 
senior medlemmer (fuldt medlemskab). Hertil kommer juniorer, flex-medlemmer og andre 
kategorier af medlemmer. 

 Formanden udtrykte sin store ros og tak til alle de frivillige, der har langt mange timer og 
hårdt arbejde i, at forbedre vores anlæg i samarbejde med greenkeeper staben. Vi har fået 
meget ros for vores anlæg i løbet af sommeren 2020 – både fra egne medlemmer men 
også fra green-fee spillere. 

 Formanden takkede også vores mange sponsorer. Der vil blive afholdt en sponsor 
turnering for dem samt klubbens frivillige hjælpere fredag den 4. september efterfulgt af en 
buffet i golfrestauranten. Invitation er udsendt til både sponsorer og frivillige. 

 Afslutningsvis takkede formanden Henrik Lang, der har valgt at træde ud af bestyrelsen. 
Henrik stopper samtidig med regelundervisning, hvorfor Formanden opfordrede 
interesserede frivillige i at melde sig, så vi kan fortsætte med undervisningen i resten af 
2020 og fremover. Henrik støtter dog stadig klubben – særligt med arbejdet med 
banemarkeringer samt med oversættelser fra dansk til tysk.  

 
Generalforsamlingen takkede for Bestyrelsens beretning, som blev taget til efterretning og 
godkendt. 
 
Ad 3. Regnskab 2019 
Formand Finn L. Nielsen fremlagde det reviderede regnskab for sæsonen 2019, som 
ligeledes er uploaded på BGKs hjemmeside. 

 2019 samlede resultat er ca. 447.000,- hvilket medfører et samlet resultat på ca. 
1.900.000,- når resultatet for 2018 medregnes. 

Der var ingen spørgsmål og generalforsamlingen godkendte efterfølgende regnskabet. 
 
Ad 4. Budget 2020 
Formand Finn L. Nielsen fremlagde det estimerede budget for sæsonen 2020, som er 
justeret på baggrund af COVID-19. Budgettet for 2020 er ligeledes uploaded på BGGs 
hjemmeside.  
 

BGK estimerede resultat for 2020 før afskrivninger er ca. 1.138.000 kr. Det estimerede 

resultat ved årets afslutning forventes at være ca. 190.000 kr. 

Generalforsamlingen godkendte efterfølgende det estimerede resultat for 2020. 
 
Ad 5. Forslag fra bestyrelsen 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 
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Ad 6. Forslag fra medlemmerne 
Der var ingen forslag fra medlemmerne. 
 
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 
Følgende var på valg til bestyrelsen: 

 Flemming Kehlet – ønsker genvalg 

 Tobias Tesch – ønsker genvalg 

 Thomas Christianen – ønsker genvalg 

 Erik Dall Jørgensen – ønsker genvalg og 

 Finn L. Nielsen – ønsker genvalg. 

Alle ovenstående blev genvalgt til bestyrelsen. 
 
Ad 8. Valg af revisor og suppleant 
Følgende var på valg som revisor samt suppleant: 

 Revisor på valg; Kim Nielsen – ønsker genvalg 

 Revisor suppleant på valg; Ove Møller Jensen – ønsker genvalg. 

Såvel Kim Nielsen som Ove Møller Jensen blev genvalgt. 
 
Ad 9. Eventuelt 

 Der blev stillet forslag om et bassin til afvaskning af vogne og udstyr. Bestyrelsen har 
noteret dette forslag og vil undersøge mulighederne. 

 Der blev igen spurgt om muligheder for opstilling af et mobilt toilet. Dette er ikke medtaget i 
Sønderborg Kommunes plejeplan, hvorfor bestyrelsen skal undersøge dette ved 
Sønderborg Kommune. 

 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. Formanden lovede, at fremsende et svar, når bestyrelsen har truffet en 
beslutning. 

Der var ikke yderligere til dette punkt. 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden for en afsluttende 
bemærkning. Formanden takkede forsamlingen for den store opbakning til bestyrelsens 
arbejde og takkede ligeledes Niels Andersen for at have styret generalforsamlingen med stor 
myndighed. 
 
Herefter var generalforsamlingen afsluttet kl. 20.15 
 
For bestyrelsen:  
  
 

_________________________  ____________________________ 

Finn L. Nielsen, formand  Flemming Kehlet, næstformand 

 

 

_________________________  ____________________________ 

Jan Pedersen, kasserer    Tobias Tesch, sekretær 
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_________________________  ____________________________ 

Thomas Christiansen   Connie Nyborg Rahbæk, 

bestyrelsesmedlem   bestyrelsesmedlem 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Erik Dall Jørgensen, suppleant  Viggo Andersen, suppleant 

 

 

 

 

Som dirigent: 

 

 

_________________________ 

Niels Andersen  


