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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 26. oktober 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 1. september 2020. 
2. Status;  

a) Baneforberedelse til vinter 
b) Medarbejdere vinter og fremover 
c) Turnering 2021 

3. Økonomi og fastsættelse af kontingenter 2021 
4. Projekter; status og prioritering 2021 
5. Aktiviteter vinteren 2020-21 

a) Vinterturnering (Turneringsudvalget) 
b) Sociale aktiviteter 

6. Opfølgning af møde med Aabenraa Golfklub 
7. Orientering fra møde med Benniksgaard hotel 
8. Eventuelt. 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 1. september 2020 
Referater blev godkendt uden bemærkninger. 
 

FN 

2. Status; 
a) Baneforberedelse til vinter 

 Banen står rigtigt fint. Alle fairways og greens samt greens på Par-3 
banen er blevet prikket og er i god stand. Der er lagt 30 tons sand på 
vores greens. 

 Vintergreens er klargjorte og vil blive anvendt, når der har været frost 
i jorden. Det vil selvfølgelig altid være chefgreenkeeperen, der afgør 
hvornår vi overgår til vintergreens. 

 Bænke, river og andet materiale er samlet ved greenkeepergården. 

 Alle vores buggies bliver samlet og klargjort til næste sæson. Der vil 
således ikke kunne lejes buggy før end sæsonåbning i 2021.  

 Alle træningsbolde (hvide) på driving range er nu samlet sammen og 
erstattet med de gule gummibolde. Der vil ikke blive samlet bolde ind 
med vores bil; hver enkelt spiller er selv ansvarlig for at samle bolde 
på driving rangen. 

 Der vil ligeledes blive gennemført træfældning i vinter/foråret. 
b) Medarbejdere vinter og fremover 

 Det nuværende team fortsætter; dog vil Ejvind Nielsen gerne 
fremover virke som afløser. 
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 Bestyrelsen undersøger mulighederne for, at ansætte en 
greenkeeper elev – eventuelt med løntilskud fra Sønderborg 
Kommune. 

c) Turneringer 2021 
Følgende turneringer er planlagt i sæson 2021: 

 Søndag 11. april; Møbler med HEBRU 

 Lørdag den 24. april; DGU turnering D-tour (ingen opgave for BGK) 

 Søndag 2. maj; BHJ/ESSENTIA OPEN 

 Lørdag 29. maj; Kollund Møbler Cup 2021 

 Søndag 20. juni; Ællinge sommermatch 

 Lørdag 26. juni; BYGMA Gråsten/Padborg 

 Lørdag 17. juli; Mulig turnering arrangeret af dameklubben. 

 Lørdag 7. august; Benniksgaard Golf Store (Masters) 

 Fredag 20. august (13.00); Benniksgaard Classic (sponsorturnering) 

 Lørdag 28. august – søndag 29. august; BGK Klubmesterskab 

 Søndag 26. september; Ællinge afslutning 

 Lørdag 2. oktober; Dame- og Herreklub afslutningsturnering 

 Lørdag 9. oktober; ”Greenkeepernes Hævn” 
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3. Økonomi og fastlæggelse af kontingenter 2021 

 På trods af COVID-19 er prognosen, at BGK opnår et fornuftigt 
økonomisk resultat ved udgangen af 2020. 

 Bestyrelsen fastholder kontingentet fra 2020 med undtagelse af Flex 
medlemskab, der vil blive forhøjet med 250 kr. til 1650 kr. årligt. Flex 
medlemmerne vil til gengæld få fri adgang til anvendelse af Par-3 
banen. Øvrige typer kontingenter vil være uændret i 2021. 
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4. Projekter; status og fremtid. 

 Bestyrelsen indsendte en ansøgning til Sønderborg Kommune og 
Kystdirektoratet per 16. februar, om tilladelse til at etablere tre mindre 
vandhuller tæt på driving range samt i nærheden af green hul 6 samt i 
nærheden af green hul 7. I starten af juni foretog Fredningsnævnet en 
inspektion efter anmodning fra Sønderborg Kommune. Vi har modtaget 
svar fra Fredningsnævnet, 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. Denne tilladelse er p.t. ikke modtaget, men Bestyrelsen 
har rykket for svar dags dato per mail. 

 Bestyrelse har ansøgt Kystdirektoratet og Sønderborg Kommune om 
tilladelse til, at etablere et toilet et overfor parkeringspladsen ved green 
7. Sønderborg Kommune har allerede svaret, hvor der anmodes om 
yderligere oplysninger. Sønderborg Kommune har ligeledes opstillet en 
toiletvogn (tørkloset) på vores areal som en midlertidig løsning. 

 Bestyrelsen har udarbejdet et renoveringsprojekt af vores driving range. 
BGK har fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommunes 
Idrætsanlægspulje om økonomisk støtte. 

 Bestyrelse har indsendt en ansøgning til NORLYS fonden om 
økonomisk støtte til robotteknologi på driving range, hvor der er søgt 
tilskud til indkøb af to robotklippere samt en boldopsamler. Der er 
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ligeledes fremsendt en ansøgning til Golfsportens Natur og Miljøfond.  

 På kort sigt påtænker bestyrelsen gennemførelse af et større 
dræningsprojekt, hvor vi har haft et godt og produktivt møde. 
Konsulenten anslår et behov for at nedlægning af drænrør på op til 8 
kilometers længde. Dette vil ligeledes kræve en tilladelse fra 
Sønderborg Kommune, som udarbejdes så snart projektet modtages fra 
konsulenten. 

 Ligeledes er det bestyrelsens hensigt, at vaskepladsen ved bagrummet 
forbedres med en større kompressor. 

 Derudover er der hensigten, at etablere en indspilsgreen på det tidligere 
hul 1 på den gamle Par-3 bane. 
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5. Aktiviteter vinteren 2020-21 
a. Turneringer 

 Ligesom sidste år vil bestyrelsen initiere et antal aktiviteter fra november 
måned frem til marts. Det er hensigten, at lave en vinterturnering, hvor 
vi – efter vejrliget – anvender vores egen bane. Første turnering 
gennemføres i weekenden 14-15 NOV 2020 og vil eventuelt blive 
videreført i december, januar, februar og marts såfremt der er interesse 
derfor. Turneringsfee vil være 50,- og der vil være tilmelding via 
Golfbox. 

b. Sociale arrangementer 
Indledningsvis er det vigtigt at pointerer, at klubben vil følge de 
anbefalede retningslinjer i forhold til COVID-19, hvorfor der ikke 
planlægges på arrangementer i resten af 2020. I 2021 planlægges på 
følgende arrangementer: 

 Januar: romsmagning med efterfølgende spisning i Flensborg: 
Ansvarlig: Flemming Kehlet. 

 Februar: vinsmagning, Weingut Hoffmann. Ansvarlig: Tobias Tesch. 

 Marts: natgolf på BKG golfanlæg: Ansvarlig: Thomas Christiansen. 

 Datoer for arrangementerne vil blive udsendt i et opslag fra klubben 
og tilmeldinger vil være på golfbox. 
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6. Opfølgning af møde med Aabenraa Golfklub 

 Bestyrelsen har haft et rigtig godt møde vedrørende samarbejde med 
Aabenraa Golfklub. Vi fortsætter med samarbejdet de næste tre år, 
hvilket betyder at vi kan anvende hinandens anlæg de indtil 1. april 
2023. Denne ordning med frit spil på begge anlæg gælder alene for 
fuldtidsmedlemmer samt for ynglinge og juniorer. 

 Der er ligeledes planlagt, at arrangere en fælles eliteturnering for de to 
klubber, hvilket er meget positivt. 
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7. Orientering af møde med Benniksgaard Hotel 

 BGK har haft en godt og konstruktivt møde med den nye restaurantchef 
på Benniksgaard Hotel. Den nye restaurantchef har masser af gode 
ideer og initiativer, hvor der tages hensyn til golfspillerne blandt andet 
med baneservice, grill på terrassen samt en udvidet åbningstid. 
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8. Eventuelt: 

 Begynderudvalget har behov for etablerede mentorer til nye spillere, 
som vil hjælpe begynderudvalget. Såfremt man er interesseret bedes 
man kontakte Connie Nyborg Rahbæk og/eller Rene Klausen. 
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 Begynderudvalget vil gerne forestå Golfens Dag den 25. april 2021, 
hvilket bestyrelsen er indforstået med.  

 R&A (RandA.org) har produceret et E-learning program på flere sprog, 
hvor golfreglerne gennemgås. Dette vil fremover blive anvendt til 
regelundervisning for nybegyndere. Alle medlemmer opfordres til, at 
undersøge mulighederne for repetition af reglerne. 

 Lokalregel E-5 Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold og Out of 
Bounce fastholdes i 2021. 

Næste møde. 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 18. januar 2021 klokken 
1700. 
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