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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 19. maj 2021 

 

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

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

Rahbæk (CNR).  

AFBUD: Thomas Christiansen (TC). 

GÆST (inviteret af bestyrelsen): René Haahr Klausen (RHK) og Else Warmbier (EW). 

REFERENT: Tobias Tesch, 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 01. marts 2021. 
2. Opfølgning på opgaver samt projekter fra sidste bestyrelsesmøde. 
3. Status efter april, økonomi, medlemmer, Golfens Dag samt nye medlemmer. 
4. Gennemgang af årets program – nye tiltag med mere. 
5. Generalforsamling – fastsættelse af mulig dato. 
6. Eventuelt. 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 01. marts 2021. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

FN 

2. Opfølgning på opgaver samt projekter fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Der er lavet et større stykke arbejde med hul 13 og mellem hul 8 og 15, 
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 (hul 13) samt at skabe en udsigt udover Flensburg Fjord fra 
tee hul 3. 

 Kystdirektoratet har desværre afvist etablering af to nye søer i 
nærheden af hul 6 og 7, da de vil ligge indenfor 
strandbeskyttelseslinjen. 

 Kommunen har et igangværende projekt med etablering af en 
toiletbygning langs stien mellem hul 7 og 8. Toilettet vil være et 
handicaptoilet for såvel kvinder og mænd. Klubben vil etablere et 
lynskur i tilslutning til toiletbygningen. Ansøgningen fremsendes ved 
kommunens foranstaltning. 

 Bestyrelsen undersøger mulighederne for etablering af springvand i 
søen ved hul 16 for at skabe en flot effekt. 

 Indspilsgreen er klargjort foran golfrestauranten og vil forventelig være 
klar i efteråret 2021. 

 Klubben har modtaget yderligere tre boggies, så vi samlet set vil have 
15 boggies til rådighed. 

 Klubben mangler stadig en afgørelse på opbygningen af driving rangen, 
hvor kommunen stadig er i gang med deres sagsbehandling.  

 Derudover er baneguiden er opdateret med støtte fra GLFR (Golfer) 
som en digital løsning. Baneguiden kan købes i en spiraludgave til 
baglommen. 
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 Vi modtager en golfautomat fra Golfmore til modtagelse af greenfee, 
boggies med videre senere i forsommeren. 
 

RHK 

3. Status efter april – økonomi, medlemmer, Golfens Dag samt nye 
medlemmer. 

 Økonomisk set ser det fornuftigt ud, idet foreningen har en sund 
økonomi. Der er en mindre nedgang i sponsorindtægter, men til 
gengæld en forøgelse af kontingentindtægter i forhold til 2020. 

 Status på medlemmer dags dato er 397 fuldtidsmedlemmer (seniorer 
over 30 år). Der er cirka 60 medlemmer, der er passive, hvilket er en 
forøgelse i forhold til 2020. 

 Golfens dag blev gennemført den 25. april med begynderudvalget som 
ansvarlig primus motor. Planlægningen og afviklingen med restriktioner 
med mere blev en stor succes. Mere end 70 deltagere havde meldt sig 
til dagen og 10 deltagere valgte at tilmeldte sig et begynderkursus. 
Udvalget står for arrangementet igen til næste år, og vil søge at 
involvere de øvrige klubber i klubben, for at tilsikre at alle potentielle 
medlemmer bliver godt modtaget. 

 Der er tre hold nye begyndere på i alt 70 begyndere, hvoraf det første 
hold har gennemført undervisningen ved René, hold 2 er startet og hold 
3 venter start på undervisning. 
 

FN 
 
 

4. Gennemgang af årets program – nye tiltag med mere. 

 Klubben er blevet kontaktet af ECCO, der ønsker at sponsorer præmier 
til et antal 9-hullers turneringer. Viggo Andersen og Flemming Kehlet er 
ansvarlig for oprettelse af disse turneringer. 
  

FN/RHK 

5. Generalforsamling – fastsættelse af mulig dato. 

 Den planlagte generalforsamling er desværre blevet udskudt et par 
gange, men gennemføres tirsdag den 22. juni 2021 fra klokken 1900. 

 På valg er Connie Nyborg Rahbæk, Viggo Andersen som begge ønsker 
genvalg. Jan Pedersen ønsker ikke genvalg.   

FN 

6. Eventuelt og næste møde. 

 RHK orienterede kort om udviklingen ved hotellet og restauranten, hvor 
særligt udviklingen af Golfrestauranten er positiv. Der er en rigtig god 
dialog med den nye restaurantchef. 

 Næste bestyrelsesmøde gennemføres efter generalforsamlingen. 
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