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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 31. januar 2022; 1630 - 2000 

 

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

Christiansen (TC), Viggo Andersen (VA), Erik Dall Jørgensen (EDJ) og Else Warmbier 

(EW). 

AFBUD: Connie Nyborg Rahbæk (CNR) og Christine Carstensen (CC). 

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

REFERENT: Tobias Tesch, 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 13. oktober 2021 
2. Ny dato for generalforsamling og ”Regler og sang”. Forslag 21, 28 eller 29 

marts?  
a) Bestyrelsesmedlemmer på valg: Flemming, Tobias, Thomas og Finn (alle er 

villige til at modtage genvalg. 
b) Suppleant på valg: Erik – villige til at modtage genvalg. 

3. Begynder - ællingeudvalg:  
a) Nye medlemmer i udvalg - Connie 
b) Forslag til nyt koncept for træning – René 
c) Forslag til klubbens økonomiske støtte til begynderudvalget.  

4. Regnskab for 2021 og forslag til budget 2022 
5. Status på projekter mv.  
6. Kalender 2022 – kommende opgaver/arrangementer. 
7. Eventuelt 

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra sidste BM 

 Referatet fra 13. oktober 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 
 

FN 

2. Ny dato for generalforsamling og ”Regler og sang”. Forslag 21, 28 
eller 29 marts?  
a) Bestyrelsen fastsatte mandag den 21. marts til generalforsamlingen og 

det efterfølgende ”Regler og sang” arrangement. 
b) Bestyrelsesmedlemmer på valg: Flemming, Tobias, Thomas og Finn 

(alle er villige til at modtage genvalg. 
c) Suppleant på valg: Erik – villige til at modtage genvalg. 

 

FN 
 

3. Begynder - ællingeudvalg:  
a) Nye medlemmer i udvalg – Connie 

 Det nye udvalg består af Connie Nyborg Rahbæk, Pia Tesch, Gert 
Gerber, Park Duus, Kirsten Kaad Knudsen, Lisbeth Jensen og 
Jörg Rossen Sinn. Connie fortsætter som leder af udvalget. 

 Ællinger skal ikke betale for deltagelse fremover. Det vil være 
BGK, der finansiere midler til præmier. 

 Order of Merit ved Ællingeudvalget bortfalder, så hver turnering 
afsluttes efter endt spil. Konkurrence elementet vil derfor blive 
nedprioriteret til fordel for udvikling af golfspillere til kommende 
klubber i klubben. 
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 Udgangspunktet er, at spilformatet er stableford, der tilgodeser de 
nye medlemmer. Der vil derfor ikke blive lavet særlige turneringer, 
hvor man eksempelvis slår ud med en putter. 

 Ællingeudvalget planlægger på implementering af elektronisk 
score indtastning.  

 Der laves en introduktion til flight førerne, så de ved hvad opgaven 
går ud på i forhold til nybegynderne. 

 Pia Tesch forsøger at lære de øvrige medlemmer anvendelse af 
Golf Box i forhold til, at oprette turneringer og taste i systemet. Alle 
turneringer er oprettet. 

 
b) Forslag til nyt koncept for træning – René 

 Alle medlemmer, der har startet golf inden for de seneste år og 
ikke er kommet under HCP 45 kan tilmelde sig nogle hold (uden 
betaling) og modtage træning. Formålet er, at fastholde 
medlemmer, frem for, at de måske melder sig ud af BGK. 

 Der planlægges på to faste træningsdage om ugen. Årsagen til, at 
René har muligheden nu, at Søren Fauerby er flyttet til området, 
som støtter René med diverse undervisninger og golfskoler. 
Denne træning forventes at starte op i april 2022. 

 Første hold ællinger (nybegyndere) er klar omkring 16. april 2022. 
 

c) Forslag til klubbens økonomiske støtte til begynderudvalget. 

 BGK afser et beløb på omkring 10.000,- til støtte for 
Ællingeudvalget. Beløbet kan eventuelt hæves ved behov. 
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4. Regnskab for 2021 og forslag til budget 2022 

 FN gennemgik det foreløbige regnskab for perioden 2021. Bestyrelsen 
godkendte regnskabet enstemmigt. 

 FN gennemgik endvidere udkast til budget for 2022. Bestyrelsen 
godkendte budgettet for 2022 enstemmigt. 

 Regnskab for 2021 vil blive uploaded på BGK hjemmeside inden den 
planlagte generalforsamling mandag den 21. marts og ikke senere end 
den 14. marts 2022. 

 

FN 

5. Status på diverse projekter med videre 

 BGK har investeret i en selvbetjeningsboks (automat), hvor der kan 
betales greenfee eller leje af buggies. Fremover vil al udleje af buggies 
gennemføres gennem Golf Box – der vil således ikke fremover være 
muligheder for, at leje en buggie i proshoppen. Denne boks er opsat 
uden for shoppen. Automaten forventes klar med udgangen af februar 
2022. Som betalingsmiddel kan anvendes Mobile Pay eller diverse 
kreditkort. Gæster vil ligeledes kunne betale for driving range bolde, 
hvor vores medlemmer kan anvende deres DGU-kort. 

 Der har været besigtigelse af Fredningsnævnet, som også har 
forhåndsgodkendt vores planer for driving rangen. Projektet er i en 
endelig høring. Når den endelige godkendelse modtages vil projektet 
blive iværksat – forventelig i marts/april 2022. Bestyrelsen overvejer, at 
ansøge om LAG (Lokal aktionsgruppe) midler, hvilket dog kræver flere 
tilbud fra entreprenører og som minimum to tilbud. Det kræver ligeledes 
en kort svarfrist fra LAG, da målet er, at iværksætte projektet senest 
april 2022. 
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 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 som hidtidigt. 

 Kommunen har givet tilladelse til vores drænprojekt – der udestår 
således kun en godkendelse fra Fredningsnævnet. Der er planen, at 
iværksætte første halvdel af dræningsprojekt i 2022 og anden halvdel af 
projektet i 2023. Dette kræver dog indledningsvis en finansieringsplan. 

 Afmærkning af banen planlægges ændres fra Hvid, Gul, Blå og Rød 
markering til ny afmærkning således 59 (hvid), 55 (gul), 50 (blå) og 46 
(rød). Tallene refererer til længden i luftlinje, så hvid tee svarer til 5900 
meter. Hertil skal der indkøbes nye skilte, tee afmærkninger samt nye 
scorekort. 

 Det planlagte projekt med en større sø tæt ved driving range er 
etableret. Området er ”uden for spil” og vil hjælpe med afvanding af 
området. Udvidelse af søen i højre side af fairway, hul 7 vil blive gravet 
ud i foråret 2022. 

 Kommunens planlagte projekt med toiletbygning mellem hul 7 og 8 blev 
forkastet på Sønderborg Kommunes budget. Bestyrelsen har derfor sat 
projektet på hold. 

 Benniksgaard Hotel planlægger på, at bygge et nyt bagrum til klubben, 
da hotellet mangler plads til lager med mere. Dette bagrum vil blive 
bygget i tilslutning til parkeringspladsen på venstre side af 
tilkørselsvejen tæt på flagstangen. Dette vil ikke have omkostninger for 
BGK og den leje som BGK betaler for nuværende vil ikke stige. Hotellet 
mangler godkendelse fra Sønderborg Kommune, men dette forventes at 
gå i orden i løbet af de kommende uger/måneder. 
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6. Kalender for 2022 samt arrangementer i vinterhalvåret 2022 

 Bestyrelsen har udarbejdet en fælles kalender, gældende for 2022, med 
alle klubaktiviteter, der ligger på BGK hjemmeside. Alle aktiviteter i 
udvalg og klubber i klubben skal på sigt indføjes i denne kalender. 
Kalenderen bliver uploadet på klubbens hjemmeside og vil løbende 
blive opdateret af administrationen 

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

 Lørdag den 19. marts – Banens dag (klargøring af banen) 

 Søndag den 24. april – ”Golfens dag” 

 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 12. juni – BYGMA Open, gunstart 0900. 

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

 Lørdag 16. juli – BHJ Open, løbende start fra 0900 (bliver muligvis 
flyttet) til august. 

 Lørdag 6. august – Kollund Møbler, gunstart 0900. 

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

 Fredag 19. juli – Benniksgaard Classic, gunstart 0900. 

 Fredag 26. august – BHJ Company day 

 Lørdag 27. august – Klubmesterskab, løbende start fra 0830. 
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 Søndag 28. august – Klubmesterskab, gunstart 0830. 

 Lørdag 17. september – DAT Open, gunstart 0900. 

 Søndag 25. september – Ællinge afslutningsturnering, gunstart 0900. 

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

 Lørdag 8. oktober – Greenkeepernes Hævn, gunstart 0900 

 Lørdag 12/søndag 13. november - Løvfaldsturnering 

 Aktivitetsudvalget planlagte arrangementer i januar og februar blev 
desværre umuliggjort af COVID-19. Der planlægges på et arrangement 
inden sæsonstart, nemlig Natgolf med efterfølgende spisning (Thomas) 
fredag den 11. marts med start klokken 1900.  
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7. Eventuelt 

 Næste bestyrelsesmøde gennemføres efter den planlagte 
generalforsamling mandag den 21. marts 2022. 
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