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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 17. august 2021 

 

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

Christiansen (TC), Connie Nyborg Rahbæk (CNR), Viggo Andersen (VA), Christine 

Carstensen (CC), Erik Dall Jørgensen (EDJ) og Else Warmbier (EW). 

AFBUD: Ingen 

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

REFERENT: Tobias Tesch, 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra sidste BM 
2. Oplæg til godkendelse af indfrielse og omlægning af lån. 
3. Status på sæson 2021 

a. Driften 
b. Udvalg 

4. Eventuelt 
 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra sidste BM 

 Referatet fra 22. juni 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 

FN 

2. Oplæg til godkendelse af indfrielse og omlægning af lån 

 FN fremlagde forslaget til indfrielse af nuværende lån ved Jens 
Enemark. 

 En omlægning vurderes at give følgende fordele: 

 Efterfølgende har BGK alene pant i Golfbanen, idet greenkeeper-
gården er frit af pant. 

 Vi opnår lavere rente og ydelser på nyt lån. 

 Vi reducerer den rentebærende gæld med ca. 3 mio. Dkr. 

 Vi har mulighed for konvertering, hvis rente eller kurs er fordelagtig. 

 Vi reducerer indlånsrenterne. 

 Den nødvendige kassekredit ved Broager Sparekasse forventes 
anvendt i ca. 6 mdr. frem til april 2022, hvorefter klubbens likviditet 
igen vil være positiv. Dvs. rentebyrden er meget begrænset. 

 Vi indleder et samarbejde med en lokal sparekasse. 

 Det er bestyrelsens enstemmige beslutning, at indfri det nuværende lån 
ved Jens Enemark efter nærmere direkte aftale mellem 
forretningsudvalget i bestyrelsen og Jens Enemark og omlægge til et nyt 
lån ved DLR/Broager Sparekasse. 
 

FN 
 

3. Status på sæson 2021 (per 17. august 2021) 
a. Driften 

 Der foretages stadig mindre projekter i klub regi herunder et udvidet 
skur til vores buggies samt chipping green foran terrassen. 

 Klubben har stadig overskud på driften og der forventes stadig et 
pænt overskud ved årets afslutning. 

 Bestyrelsen har et møde i september med Sønderborg kommune, 
hvor vores planer om renovering af driving range samt vores planer 
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om dræning af banen vil blive diskuteret. 

 BGK fortsætter samarbejdet med Benniksgaard Hotel, hvilket ikke har 
været uden problemer grundet manglende personale samt at 
hotellets bookingsystem har været nede på grund af hacker angreb. 

 Benniksgaard Hotel har ansat en ny direktør (Frank), der tidligere har 
drevet hotel i Fredericia. Frank vil således overtage fra Mads Friis. 
Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med den nye direktør. 

 Vores bane står flot, hvilket skyldes et flot stykke arbejde og en 
udbredt grad af fleksibilitet fra vores greenkeepere, men også de 
frivilliges indsats. 

 Det planlagte projekt med en større sø tæt ved driving range, 
udvidelse af søen i højre side af fairway, hul 7 samt plantning af 20 
større træer iværksættes til efteråret. 

 Kommunens planlagte projekt med toiletbygning mellem hul 7 og 8 
ligger fortsat ved Fredningsnævnet. Der er p.t. ingen afklaring. 

b. Udvalg 

 De frivillige, der hjælper med Driving range og havearbejde har igen 
ydet det en stor indsats. Udvalget vil invitere til 
morgenkaffe/rundstykker senere i år som tak for hjælpen. Der vil 
være behov for nye kræfter – er I interesserede, så kontakt Erik Dall. 

 Eliteudvalget står foran nogle spændende uger, hvor der spilles i 
Danmarksturneringen. Både dame- og 1st hold for herrerne forventes 
at blive i nuværende række og 2nd hold for herrerne har muligheder 
for oprykning. 

 Juniorudvalget er rigtig godt i gang og gennemfører ugentlige 
træning. 

 Seniorudvalgets aktiviteter fortsætter med god tilslutning og vil hjælpe 
med at planlægge et par 9-hullers turnering i vintersæsonen. Der vil 
tilgå yderligere information og tidspunkter og matchformat. 

 Aktivitetsudvalget planlægger på fire arrangementer i lavsæsonen 
(januar, februar, marts og april) således: 
o Romsmagning og efterfølgende spisning i Flensburg, 
o Vinsmagning (Weingut Hoffmann, Mosel), 
o Regler (Golf-) og rødvin samt 
o Natgolf med efterfølgende spisning. 

 Præcis dato/sted bliver oplyst senere på året. 

 Turneringsudvalget har gennemført et antal ECCO days med stor 
tilslutning, hvor deltagerne har været meget tilfredse på trods af lyn 
og torden i den seneste turnering. 

 Turneringsudvalget, der for nuværende består af Finn Nielsen, 
Morten Lindekilde og Viggo Andersen har behov for flere hjælpere til 
næste sæson. Christine Carstensen indtræder i udvalget, men 
såfremt I har lyst og tid til, at støtte/hjælpe klubben, så meld jer 
venligst til Turneringsudvalget.  

 Der planlægges ligeledes på et antal TrackMan golfturneringer i 
Golfstores indendørs faciliteter. Rene vender tilbage med 
turneringsopsætning herunder perioder for disse turneringer. 

 Ællingeudvalget har igen haft en god sæson med mange gode 
aktiviteter.  
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4. Eventuelt 

 Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 14. oktober klokken 
1700 til 2100. 

 

 


