
Benniksgaard Golf Klub - Bestyrelsens beretning for året 2020. 

Året 2020 vil blive husket mange år frem. Pandemien, som lukkede hele verden ned, først i foråret for 
derefter at komme igen med fornyet styrke i efteråret. Samfundet har nu været lukket siden jul sidste år og 
ingen ved endnu i hvor lang tid, vi alle vil være berørt af restriktioner. Er bange for at det vil vare ved i en 
eller anden form i nogen tid endnu.  

For klubben blev starten på 2020 en udfordring. En udfordring, som stod på til midten af juni, hvor grænsen 
endelig blev åbnet, og vi kunne sige velkommen tilbage til vore tyske medlemmer. Perioden dertil bragte 
mange bekymringer for bestyrelsen om fremtiden for klubben. For lukningen, restriktionerne, 
forholdsregler, for medlemmerne, de sårbare og dem, der var afskåret fra at komme til BGK. Og endelig, 
men ikke mindst, klubbens økonomi. 

Pandemien gjorde, at mange var afskåret fra at drage på ferie udenlands, hvilket betød, da vi endelig fik 
åbnet i juni, et stærkt stigende antal gæster dukkede op. Ikke kun golfklubben, men også hotellet oplevede 
en fantastisk søgning af gæster gennem hele sommeren. Det førte til, at vi for 2020, på den kortere sæson, 
har haft samme antal gæster som i 2019.      

Gennem sæsonen har vi haft stor søgning til vores begynderhold og i alt 66 deltagere har gennemført 
kurset. I alt 73 seniormedlemmer har i løbet af 2020 meldt sig ind i klubben, sådan at vi ved sæsonslut var i 
alt 462 senior medlemmer. Restriktionerne i foråret førte desværre til, at nogle få medlemmer undlod at 
betale kontingentet og ikke reagerede på vore talrige rykkere om betaling. I alt 12 seniormedlemmer har vi 
mistet på den konto i 2020.  

Den anden nedlukning i efteråret og op til jul, betød at flere medlemmer naturligt valgte, enten at opsige 
eller ændre deres medlemskab til passivt eller flex. Mange af disse har været medlemmer siden klubbens 
start for næsten 25 år siden, og vi ved, det har været svært for dem. Vi er glade for, at mange har meddelt, 
at de helt sikkert vender tilbage, når grænsen åbner igen.  

Med de forholdsvis mange ændringer af medlemsstatus og dertil udmeldinger, starter 2021 med 383 
seniormedlemmer - næsten uændret medlemstal i forhold til januar 2020 med 389. Vi har dog en 
forhåbning til og tro på, at en stor del vender tilbage, når sæsonen starter, og at vi gennem året vil få 
samme tilgang som i 2020.  

En aftale med Aabenraa Golfklub i foråret gav os alle frit spil på en ekstra bane. Vi er meget glade for 
aftalen med Aabenraa og hører, at medlemmerne værdsætter aftalen meget. Via Golfbox kan vi følge, i 
hvor høj grad tilbuddet bliver brugt, hhv. i Aabenraa og hos os. I starten var der flest spillere fra Aabenraa 
hos os, men henover sæsonen har det udlignet sig, og i efteråret er der helt som ventet større søgning fra 
BGK til Aabenraa. Vi er glade for, at aftalen med Aabenraa er forlænget og løber frem til april 2023.  

 
”Klubber i Klubben” 

Klubbens ”klubber i klubben” har haft udfordringer med afholdelse af arrangementer, men med utrættelig 
gå-på-mod og fokus på muligheder, er det lykkedes fint for alle at gennemføre det meste og med stor 
opbakning af medlemmerne. Bestyrelsen bakker op om de etablerede klubber i klubben. De er en vigtig del 
af det samlede tilbud, BGK har til medlemmerne og ikke mindst i klubbens bestræbelser på at tiltrække nye 
medlemmer. Klubberne i klubben er en stor del af det sociale fundament, og målsætningen må være at 
BGK har et tilbud, uanset køn, alder eller golfmæssig formåen, til alle medlemmer i BGK. Dame-, herre- og 
seniorklubbens bestyrelser gør et stort arbejde for BGK, så opfordringen herfra er, at vi som medlemmer 
støtter op og deltager i deres arrangementer.  

 



Junior- og Eliteudvalg 

Juniorer træner 2 gange om ugen hos Sarah og René. Der er stor opbakning til træningen, og børnene har 

det sjovt. 

Elitetruppen på ca. 30 spillere i 2020 med en god sammensætning af rutinerede og unge kræfter. 1 

damehold og 2 herrehold tilmeldt turneringen. 

Træningen startede allerede i vinteren 2019/2020. En del af træningen har vi afholdt indendørs i Trackman-

simulator hos René. Dette for at gøre alle spillere klar til de første matcher i april. Sammenholdet er helt 

klart blevet styrket, og vi stod mere klar til sæsonstart end tidligere. 

Resultatet i år blev, at damerne vandt deres pulje! De spillede om oprykning, men kom desværre ikke 

igennem nåleøjet, hvorfor de også til næste sæson spiller i 3. division. De 2 herrehold sluttede på 2. 

pladserne i deres puljer og beholder deres pladser i hhv. 3. division og kvalifikationsrækken i 2021. 

Det skal med stolthed nævnes, at vi har fået en sønderjysk mester hos mid-age damerne. Christine Holme 

Carstensen vandt sin række, da der blev afholdt klubmesterskaber i Haderslev Golfklub i oktober måned. 

Forberedelserne til næste sæson for eliteholdene er allerede i gang. Vi påbegyndte Trackman-træningen i 

november måned, men den er desværre sat på pause indtil videre pga. Corona. 

For juniorerne tegner sæson 2021 meget spændende. Vi har fået et nyt medlem i juniorudvalget: Henrik 

Madsen. Han er allerede godt i gang og har mange spændende initiativer, så vi kan godt begynde at glæde 

os til forår og til en forhåbentlig pandemifri sæson. 

Begynderudvalget 

Opstart af begyndere blev naturligt udsat, og da det endelig gik i gang, har alle i udvalget sammen med 
René, knoklet for at give vore nye golfspillere en så god start som overhovedet muligt. Udvalget påtog sig 
opgaven med at afholde Golfens dag – som blev en stor succes. Kan ikke mindes at så mange nye deltagere 
mødte op og da vejret også var med os, fik vi fuldt deltagerantal til vore begynderhold. En succes som vi 
helt sikkert vil gentage i år. Golfens dag i år er programsat til den 25. april. Vi afventer situationen, kan evt. 
blive skubbet til et senere tidspunkt i lighed med sidste år. 

Turneringsudvalget 

Da sæsonen endelig kom i gang i midten af juni, blev der sat turbo på alle aktiviteter. Turneringerne blev 
afviklet endda med rigtigt flotte deltagerantal. Vore regionshold fik deres program afviklet i komprimeret 
form med kampe næsten hver uge, og hulspils-turneringen blev afviklet. Det var som om, alle gerne ville ud 
og spille. Der er flere, der har efterlyst fornyelse af turneringer, flere og andre turneringsformer. Vi er 
meget åbne for forslag, men er også nødt til at sige, at nye tiltag, om det er turnering eller andet, kræver 
indsats fra jer medlemmer. Der skal være nogen hjælpere til at organisere og gennemføre de mulige nye 
tiltag. Kom frit frem, der er nok at tage fat i!  

Aktivitetsudvalget 

Grundet situationen har der ikke været mulighed for at arrangere aktiviteter ud over golf i denne 
vintersæson. Når vi er vendt tilbage til mere normale forhold, vil udvalget igen samles, og vi håber på, at 
arrangementer til efterår og vinter 2021 kan gennemføres.  

 



Sponsorer 

Vi er begunstiget af velvillige sponsorer, hvis støtte klubben er afhængig af og meget taknemmelige for. Der 
er kommet nye sponsorer til i år, og vi arbejder hårdt på at kunne tilbyde sponsorerne attraktive tilbud for 
promovering, så de også fremover ser fordele i at støtte klubben. Sponsorer er vigtige for klubbens 
eksistens – og jeg opfordrer alle medlemmer til at støtte vore sponsorer hvor, og når I kan! Medlemmer 
eller andre, der ønsker at være sponsor for klubben, er meget velkommen til at kontakte René, Flemming 
eller mig. 

Som tak til sponsorer, medarbejdere og frivillige afholder klubben hvert år turneringen Benniksgaard 
Classic. I 2020 afviklede vi BC fredag den 4. september med 52 deltagere. En hyggelig eftermiddag, hvor alle 
med smil på læben sammen kan glædes over en god runde golf, præmier, god mad og hyggeligt samvær.   

Driften 

Nedlukningen i marts betød gode betingelser for forberedelse af banen efter vinterpausen. Så da vi endelig 
kunne komme ud på banen, var betingelserne helt i top. Baneplejen i 2020 har igen været i top. 
Prioriteringen af anlægget begynder at kunne ses. Greenkeeperne, med Robert i spidsen, har gennem 
sæsonen leveret en flot indsats, som værdsættes både af medlemmer og gæster. Organisationen omkring 
greenkeeperfunktionen er blevet optimeret, med flere ”hænder” i de travle perioder, som tydeligt har 
kunnet ses på vores anlæg.   

Projekter/investeringer: 2020 – 2022 

Klubben har i 2020 gennemført flere mindre og større projekter, og bestyrelsen planlægger, for de 

kommende 2 år, investeringer i anlægget, hvor de vigtigste er som nedenfor:   

1. Renoveringen af hul 16 og bækken over hul 15 er gennemført, og vi er meget glade for resultatet. 
Investeringen er på kr. 330t – egenfinansiering kr. 80t. 

2. Terrassevarmere i udspilsskuret på drivingrangen er opsat, en dør sat i, så man kan stå lunt i læ og 
træne næsten hele året rundt – investering ca. kr. 10t 

3. Indspilsgreen ved pavillonen er under anlæg samt vandingsanlæg på Par 3-banen påbegyndes i 
marts og begge forventes færdiggjort i løbet af foråret og klar til spil i løbet af sommeren. Klubbens 
investering ca. kr. 150t 

4. Udvidelse af garagebygningen til golfbiler er næsten færdig. Vi udvider antallet af golfbiler med 3 til 
i alt 16 stk. for at kunne efterkomme efterspørgslen. Tilbygningen gør det også muligt, at vi nu kan 
tilbyde vore gæster et rum til opbevaring af udstyr, når de opholder sig på hotellet.  Klubbens 
investering ca. kr. 75t  

5. Vi har indgået aftale med Golfmore for en automat til udlejning af golfbiler og greenfeebetaling. 
Golfmore leverer den nyeste teknologi inden for selvbetjeningsløsninger for golfklubber. Med vores 
nye automat bliver det muligt at leje golfbiler på skæve tidspunkter af døgnet samt brugervenlig 
selvbetjening for greenfeespillere. Booking af golfbiler kommer således fremadrettet til at foregå 
elektronisk via Golfbox. Automaten bliver opstillet og taget i brug i løbet af foråret 2021. 
Etableringsudgift kr. 32t 

6. Vi har indgået samarbejde med GLFR omkring opmåling af banen samt digital baneguide. 
GLFR tilbyder den nyeste teknologi inden for baneguides med mere end 1000 gps-punkter på 
banen, hvilket betyder, at I fremadrettet kan bruge jeres telefon som baneguide samt scorekort. 
GLFR har Golfbox integreret, hvilket betyder, det kan bruges som scorekort og sendes direkte til 
scoreregulering. Baneguiden kommer også i fysisk form til salg i receptionen. Grafikken er i 3D, 
hvilket betyder, at evt. nye teestedskilte kan laves i et superflot og detaljeret layout. 
Etableringsudgift kr. 15t. 



7. Renoveringen og omlægningen af drivingrange – forventes igangsat i løbet af foråret. Vi afventer 
kommunens godkendelse. Investeringen inkl. nye udslagsmåtter mm. ca. kr. 350t.  

8. Toiletbygning mellem hul 7 og 8 er under projektering hos kommunen. Vi håber på tilladelse og 
kommunes tilsagn til etablering. Klubbens investeringsandel vurderes til ca. kr. 25t.  

9. Nye markeringer (pæle mm.) samt nye ”hultavler” samt andre forbedringer af markeringer på 
banen. Investering ca. kr. 150t 

10. Drænprojekt af hele banen. Det udarbejdede projekt for dræn af alle lave arealer ligger hos 
kommunen. Planen er at kunne komme i gang i vinteren 2021-22 afhængig af kommune og 
fredningsmyndighederne. Arbejdet forventes udført over min. 2 år. Første overslag for projektet er 
på ca. kr. 2,2 mio. Projektet er afhængig af støtte min. 50%. 

Totalt betyder det at klubben over en periode på ca. 3 år investerer ca. 3,3 mio. i bane og anlæg. Dertil 
kommer evt. investeringer eller fornyelser af vores maskinpark og andre mindre, løbende forbedringer. 

Ovenstående projekter er delvist afhængige af støtte fra private og offentlige fonde m.fl., men vi forventer 
dog, at en stor andel skal finansieres af klubben selv. Det er derfor vigtigt at klubbens økonomiske formåen, 
både nu og i de kommende år, er rustet hertil. 

Økonomi 

Trods udfordringerne ved årets start, kommer klubben, ikke mindst grundet et helt igennem stærkt arbejde 
fra ledelsen, styrket igennem sæsonen. Vi var meget hurtige til at hjemsende medarbejdere på 
lønkompensation i den periode, hvor banen var helt eller delvist lukket. Vi udnyttede muligheden for at 
søge støtte fra staten, og sammen med en god sæson med mange gæster, efter åbningen i juni, betyder det 
at årets resultat bliver det bedste siden overtagelsen af banen. Tabet af medlemmer i 2020 blev ikke så 
voldsomt som først frygtet, dog vil en endelig opgørelse af hvad pandemien har betydet for klubben først 
tidligst kunne ses om 1 til 2 år.  

Frivillige 

Mange medlemmer gør en uvurderlig indsats som frivillige hjælpere i klubben. Mange praktiske og 
sportslige opgaver bliver organiseret og løst gennem sæsonen. Boldsamling, gartnere, tømning af 
skraldespande, vask og rengøring af golfbiler, trærydning og pleje i vinterpausen og meget andet. Ja der er 
mange opgaver, der skal løses gennem sæsonen.  

Vi er afhængige af de frivilliges hjælp, og her fra en stor tak til alle jer – de trofaste ”Tordenskjolds 
soldater”, der er gode til at melde sig, når der kaldes. Frivilligt arbejde er nødvendigt for klubbens drift. Der 
er altid en opgave, der kan løses af frivillige, og jo flere vi er, jo færre opgaver til den enkelte. Så jer, der 
fysisk kan, tag nu og kom frem og meld jer til de opgaver, vi beder om hjælp til, vi – (klubben=jer selv) - 
har brug for jer!  

Erik Dall Jørgensen har påtaget sig opgaven at organisere de frivilliges opgaver. Meld jer til via 
info@benniksgaard.dk – så bliver I kontaktet. 

Ledelsen 

Klubbens daglige ledelse, som varetages af René, har i 2020 været udfordret. Først nedlukning, 
hjemsendelse, delvis åbning, årets program på kortere tid, nedlukning igen osv. Organisationen, og 
samarbejdet mellem ledelsen og klubbens bestyrelse, har i denne sæson stået sin prøve og har bestået. Alle 
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såvel medarbejdere, bestyrelse, udvalgsmedlemmer og frivillige har trods de udfordringer, der har været, 
udført deres opgaver og ydet en stor indsats for klubben.  

Jeg vil takke alle medlemmer for jeres opbakning og støtte til klubben. Tak til jer, flere end 100 
medlemmer, der i år indbetalte donationer til klubben, så vi igen i år kunne få delvis momsrefusion, et 
vigtigt bidrag til klubbens drift. Tak til jer, der har ydet frivilligt arbejde for klubben, til jer der har støttet op 
om vore turneringer og klubber i klubben, til medarbejdere, udvalgsmedlemmer og bestyrelse. Vi glæder os 
til endnu en ny og spændende sæson.  

På bestyrelsens vegne 

Finn L. Nielsen 

”Grundet restriktionerne kan den planlagte generalforsamling den 30. marts desværre ikke gennemføres. 

Bestyrelsen vil, så snart det er muligt, indkalde med en ny dato for afholdelse af generalforsamling. 

Bestyrelsen fortsætter uændret indtil da.” 

 


