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VIRTUELT BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 1. marts 2021 

 

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

Pedersen (JP), Thomas Christiansen (TC), Erik Dall Jørgensen (EDJ) og Connie Nyborg 

Rahbæk (CNR).  

AFBUD: Viggo Andersen (VA) 

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

REFERENT: Tobias Tesch, 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. oktober 2010. 
2. Status fra forretningsudvalget. 
3. Gennemgang af bestyrelsens beretning. 
4. Gennemgang af regnskab for 2020 og budget for 2021. 
5. Generalforsamling. 
6. Eventuelt. 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. oktober 2020. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
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2. Status fra forretningsudvalget. 

 RHK gennemgik status for vores anlæg. Banen er i god stand og faktisk 
en måned foran planen i forhold til sidste år. Der er klippet fairways, 
men der skal klippes yderligere de kommende par dage og uger. Nogle 
greens er ramt af ”sne-skimmel”, hvilket Robert arbejder med. Greens 
mangler vand, men for en sikkerheds skyld tændes sprinkleranlægget 
endnu ikke på grund af risiko for frost. 

 Omkring klubhuset er der nyetableret et større buggyskur samt plads til 
haveredskaber Eivind Nielsen og Tom Kristensen har brugt en masse 
tid med klipning af rough, opsætning af skillevægge og fliser i det 
nyetablerede buggyskur samt udjævning af muldvarpeskud. 

 Banen bliver efter planen åbnet fredag den 5. marts, men det kan 
eventuelt blive udskudt afhængig af vejret, såsom frost eller lignende. 

 På driving range er der opsat en dør, så der ikke er gennemtræk. 
Derudover der opsat varmelamper, så der er mere behageligt, at 
anvende udslagsskuret. 

 Der er lavet et større stykke arbejde med hul 13, hvor der er fjernet 
træer og buskads af hensyn til greenens beskaffenhed, samt for at give 
spillerne bedre muligheder for, at spille ind til green. 

 Kontingentinddrivelse er iværksat og medlemmer, der er i restance vil 
blive informeret. Eventuelle medlemmer, der ikke har betalt kontingent 
per 1. april 2021 vil ikke have muligheder for, at bestille tider i Golf Box 
førend der er betalt det skyldige beløb. 

 Der er ansat yderligere en greenkeeper (Kenneth Bergmann – uddannet 
ved Benniksgaard) 15 timer om ugen. Samlet set er der 3 mand 
fuldtidsansatte samt 5 mand deltidsansatte. Det er derfor muligt, at 
indsætte op til 8 mand ad gangen ved behov. 
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 Vi modtager en golfautomat fra Golfmore til modtagelse af greenfee, 
boggies med videre senere på foråret. 

 Derudover er baneguiden ved, at blive opdateret med støtte fra GLFR 
(Golfer) som en digital løsning. Baneguiden vil også kunne købes i en 
spiraludgave til baglommen.  
 

3. Gennemgang af bestyrelsens beretning 

 Den fremsendte beretning blev gennemgået af FN. Bestyrelsen 
godkendte formandens beretning enstemmigt. 

 Formandens beretning vil blive fremsendt til samtlige medlemmer inden 
den planlagte generalforsamling og senest den 30. marts 2021. 
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4. Gennemgang af regnskab for 2020 samt budget for 2021 

 FN gennemgik det foreløbige regnskab for perioden 2020. Bestyrelsen 
godkendte regnskabet enstemmigt. 

 FN gennemgik endvidere udkast til budget for 2021. Bestyrelsen 
godkendte budgettet for 2021 enstemmigt. 

 Regnskab for 2020 vil blive fremsendt til samtlige medlemmer inden den 
planlagte generalforsamling og senest den 30. marts 2021. 
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5. Generalforsamling 

 Den planlagte generalforsamling tirsdag den 30. marts 2021 vil blive 
udskudt indtil de nuværende COVID-19 restriktioner forventeligt bliver 
gjort knap så restriktive. Tid/sted og format vil blive annonceret af 
klubben, når der er grundlag til det. 
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6. Eventuelt og næste møde. 

 Golfens dag planlægges til den 25. april. Det udsendes en særskilt 
invitation, når programmet er fastlagt. Det er planen, at Ællingeudvalget 
er ansvarlige for afholdelse af arrangementet. 

 Der planlægges på fældning af et antal træer og buskads mellem hul 8 
og hul 15, så udsigten fra hul 3 udover Flensborg Fjord forbedres. Der 
vil blive udsendt en meddelelse fra klubbens side, når datoer bliver 
fastlagt, så medlemmerne kan bidrage til projektet. 

 RHK orienterede kort om udviklingen ved hotellet og restauranten, hvor 
særligt udviklingen af Golfrestauranten tegner lovende for os. 

 Næste bestyrelsesmøde planlægges til tirsdag den 27. april klokken 
1800. 
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