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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 13. oktober 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)  

REFERENT: Tobias Tesch, 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Orientering fra møde med Ællingeudvalg den 11. oktober 
3. Orientering fra møde med G7 klubber den 4. oktober 
4. Status på projekt: Driving range, dræn med mere 
5. Kontingent 2022, Greenfee priser 2022 og øvrige priser 2022 
6. Kalender 2021, 2022 samt arrangementer i vinterhalvåret 2021-22 
7. Eventuelt 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra sidste BM 

 Referatet fra 17. august 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 
 

FN 

2. Orientering fra møde med Ællingeudvalg den 11. oktober 

 Bestyrelsen har afholdt et møde med Ællingeudvalget, da der har været 
tendens til, at Ællingeudvalget er blevet en Klub i Klubben, hvilket ikke 
er hensigten. 

 Bestyrelsen har bedt Ællingeudvalget om fremover, at lave et årsbudget 
fremfor betaling per turnering, hvilket er blevet vel modtaget. 

 Der kommer udskiftning i Ællingeudvalget, så der bliver behov for 
bistand fra øvrige medlemmer i klubben med henblik på at introducere 
nye spillere til golf samt tilsikre nye medlemmer til Herreklubben, 
Dameklubben samt Seniorklubben. 
 

FN/CNR 
 

3. Orientering fra møde med G7 klubber den 4. oktober 

 Finn, Flemming og Rene deltog i møde med de øvrige G7 klubber 
(Haderslev, Tønder, Sønderjylland (i Uge), Åbenrå, Sønderborg, 
Nordborg samt Benniksgaard).  

 Sønderjysk Mesterskab vil fremover blive afholdt i den første søndag i 
oktober. 

 Der er planer om, at lave en ”G7 Tour”, hvor hver klub udpeger en 
turnering – i alt syv turneringer som tæller til en fælles Order of Merit, 
som kan sammenlignes med de professionelles Race to Dubai. 

 De nærmere matchproportioner vil blive aftalt mellem klubberne. 
 

FN/FK/RHK 
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4. Status på projekt: Driving Range, dræn med mere 

 Bestyrelsen havde et møde i september med Sønderborg kommune, 
hvor vores planer om renovering af driving range. 

 Der har været besigtigelse af Fredningsnævnet, som også har 
forhåndsgodkendt vores planer for rangen. Når den endelige 
godkendelse modtages vil projektet blive iværksat – forventelig i 
marts/april 2022. 

 I forbindelse med renovering af driving range er der behov for en ny 
boldvaskningsanlæg samt en ny automat, da der desværre er 
konstateret et stort svind af bolde. Medlemmer skal selvfølgelig ikke 
betale for bolde, men skal anvende et kort eller chip. 

 Kommunen har givet tilladelse til vores drænprojekt – der udestår 
således kun en godkendelse fra Fredningsnævnet. 

 Det planlagte projekt med en større sø tæt ved driving range, udvidelse 
af søen i højre side af fairway, hul 7 samt plantning et antal større træer 
er desværre udskudt grundet sponsorens (Markus Jepsen) dødfald i 
forbindelse med et trafikuheld i Sydafrika. 

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

 

FN 

5. Kontingent 2022, Greenfee priser 2022 og øvrige priser 2022 

 Bestyrelsen har besluttet, at fastholde de nuværende kontingenter, som 
så har været låst siden 2016.  

 Bestyrelsen fastholder de nuværende rabatterede greenfee priser fra 
2021 til 2022 for medlemmer og øvrige samarbejdspartnere. 

 Bestyrelsen har besluttet, at hæve greenfee prisen for gæster med et 
mindre beløb. 

 Øvrige priser fastholdes, såsom leje af buggy samt skabe i bagrum. De 
opdaterede priser vil fremgå af klubbens hjemmeside. 
 

FN/RHK 

6. Kalender for 2021, 2022 samt arrangementer i vinterhalvåret 2021- 

 Bestyrelsen udarbejder en fælles kalender, gældende for 2022, med alle 
klubaktiviteter. Tanken er at alle aktiviteter i udvalg og klubber i klubben 
skal med i kalenderen. Kalenderen bliver uploadet på klubbens 
hjemmeside og løbende opdateret af administrationen 

 Der planlægges på en afsluttende ”Løvfaldsturnering” i weekenden 13-
14. november, hvor man selv vælger hvornår man ønsker at spille. 

 Planlagte turneringer i 2022 er som følger (forbehold for ændringer) 

 Lørdag 30. april – HEBRU cup, gunstart 0900. 

 Fredag 13. maj – ECCO days, løbende start fra 1630. 

 Lørdag 21. maj – Golfstore Masters, løbende start fra 0900. 

 Fredag 10. juni – ECCO days, løbende start fra 1630. 

 Søndag 26. juni – BYGMA Open, gunstart 0900. 

 Fredag 8. juli – ECCO days, løbende start fra 1630. 

 Lørdag 16. juli – BHJ Open, løbende start fra 0900. 

 Lørdag 6. august – Kollund Møbler, gunstart 0900. 

 Fredag 12. august – ECCO days, løbende start fra 1630. 

 Fredag 19. juli – Benniksgaard Classic, gunstart 0900. 

 Lørdag 27. august – Klubmesterskab, løbende start fra 0830. 

 Søndag 28. august – Klubmesterskab, gunstart 0830. 

 Lørdag 17. september – DAT Open, gunstart 0900. 

FN/RHK 
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 Søndag 25. september – Ællinge afslutningsturnering, gunstart 0900. 

 Søndag 1. oktober – Herre/dame afslutningsturnering, gunstart 0900. 

 Lørdag 8. oktober – Greenkeepernes Hævn, gunstart 0900 

 Aktivitetsudvalget planlægger på fire arrangementer i lavsæsonen 
(januar, februar, marts og april) således: 

 Romsmagning og efterfølgende spisning ved Hansen Brauerei i 
Flensburg, fredag den 21. januar. 

 Vinsmagning (Weingut Hoffmann, Mosel), fredag den 18. februar. 

 Natgolf med øl efterfølgende spisning (Thomas) i marts. Dato tilgår. 

 Golfregler og rødvin mm. (Connie) i april. Dato tilgår. 

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

 
TT 

 
 
 
 
 
 
 

RHK 

7. Eventuelt 

 Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 27. januar klokken 
1630 til 2100. 

 Generalforsamling er planlagt til tirsdag den 22. marts 2022. 
 

FN 

 


