
Benniksgaard Golf Klub - Bestyrelsens beretning for året 2021. 
 

Efter 2 år med restriktioner i samfundet, ser det endelig ud til, at vi er kommet igennem det værste af 
pandemien og nu kan se fremad. Golfsporten har ikke, som mange andre sportsaktiviteter, i samme grad 
lidt under pandemien, tværtom har golf haft flere fordele end ulemper. Den faldende medlemskurve er 
vendt, og med stigende medlemstal ser golfsporten fortrøstningsfuldt fremad. Trods strenge restriktioner 
har alle, også vore medlemmer fra Tyskland, siden marts ikke været afskåret fra at komme til Benniksgaard 
og spille golf. Det er vi selvsagt meget glade for.  

Starten på sæsonen 2021 var en smule usikker, netop på grund af grænselukningen de første måneder. 
Heldigvis løste problemerne sig sådan, at vi kunne starte op slut marts og stort set uden begrænsninger 
gennemføre sæsonen.  

Usikkerheden og rejserestriktionerne gjorde, at mange igen valgte at holde deres ferie i Danmark. I lighed 
med 2020 fik vi igen i 2021 besøg af mange greenfeegæster. Hotellet, der igen har været en stor drivkraft 
med at tiltrække greenfeegæster, har gennem året haft store udfordringer med personale, hackerangreb 
og diverse restriktioner. Til tider har det skabt problemer for sekretariatet, gæster og medlemmer. Selvom 
det har været frustrerende, er der vist bred forståelse, sådan at løsningerne blev fundet, og vi kan alle se 
tilbage på en periode, vi kan lægge bag os.  

Desværre vendte pandemien retur sidst på året, og restriktionerne blev igen taget i brug. Heldigvis så sent, 
at det ikke fik nævneværdig indflydelse for turnering eller anden klubaktivitet. Vi slutter året med en 
mindre fremgang i medlemstallet, +31 senior- og +15 ynglingemedlemmer, sådan vi pr. 1.1.21 talte i alt 613 
medlemmer. Det er første gang i mange år, at vi går ind i et nyt år med et højere antal medlemmer ift. året 
før. Med årligt ca. 10% fragang grundet alder, flytning, skift af arbejde mm., kræves der, for at skaffe en 
fremgang som i år, en stærk organisation i klubben til at kunne håndtere de mange nybegyndere med god 
oplæring og støtte til at blive integreret og fastholdt som medlemmer i klubben.  

Begynderudvalg 
Klubbens nybegynderforløb, med professionel træning af René og Søren, samt ugentlige ællingeturneringer 
og mentorordninger, sikrer, at nye spillere guides videre både spillemæssigt og socialt for at blive en del af 
klubben.  

Begynderudvalget har haft et hårdt år med mange nye spillere, et rekordhøjt nybegyndere har været 
igennem systemet, men de har håndteret det på bedste vis, og arbejdet er helt klart grundlæggende for 
årets medlemsfremgang. Medlemmerne af begynderudvalget har været spændt hård for, arbejdet har 
været krævende. Ambitionerne hos enkelte af udvalgsmedlemmerne har desværre ført til, at mangeårige 
udvalgsmedlemmer har valgt at trække sig. Det, sammenholdt med udskiftninger af ”naturlige” grunde, 
gør, at udvalget stort set, på nær et medlem, skal fornyes.  
En stor tak til de afgående medlemmer af begynderudvalget. Vi håber, at I på et senere tidspunkt igen har 
lyst og kræfter til at deltage i en af klubbens frivillige opgaver.  

Med et nyt udvalg har vi fra bestyrelsens side valgt at foretage nogle ændringer og tiltag for 
begynderudvalget for den nye sæson. Bestyrelsen har, i samarbejde med René, besluttet, at der tilbydes 
mere professionel træning til begynderne og klubmedlemmer med et HCP over 42. Der oprettes hold med 
X spillere, der gennem sæsonen, efter først til mølle, kan tilmelde sig for en ugentlig træning sammen med 
René eller Søren. Der oprettes hold alt efter tilmeldinger af nybegyndere og søgning. Holdtræningen 
kommer til at løbe hele sæsonen igennem.  

Bestyrelsen har besluttet at afsætte midler til at understøtte ællingeturneringerne, sådan at den tidligere 
turneringsfee på kr. 30, der opkrævedes hver mandag, fremover bortfalder. Deltagelse i turneringer, der 
har til formål at udvikle nybegynderne til golfspillere og dermed nye medlemmer, er en investering for 
klubben, og derfor har bestyrelsen vedtaget at støtte udvalget med midler til præmier, og hvad der ellers 
kræves for at opfylde formålet. Et nyt udvalg under ledelse af Connie, med etablerede kræfter, er på plads, 
og vi glæder os til samarbejdet i den nye sæson.  



Driften 
Banen har 2021 igen stået helt skarpt. Greenkeeperne, med Robert i spidsen, og de frivillige har ydet en 
god indsats, og resultatet er en bane, vi er meget stolte af. Greenfeegæsterne er meget glade for vores 
bane, hvilket udtrykkes i, at søgningen til BGK igen er på det meget høje niveau.  

Administrationen, under ledelse af René, har tilpasset sig efter at vores bogholder stoppede ved sæsonstart 
sidste år. Lenette, Sarah og René har fordelt opgaverne, og vi står nu med et stærkt og effektivt setup til at 
klare opgaverne fremover. Ændrede arbejdsgange, nye hjælpemidler til booking af greenfee og buggies gør, 
at vi ser frem til den nye sæson med stor forventning.  

Projekter/investeringer: 2021 
Nogle af de projekter, der blev sat i gang ved sæsonstart 2021, er gennemført. En ny indspilsgreen foran 
pavillonen kan tages i brug fra sæsonstart i år, og vandingsanlægget på par 3 banen har været i brug fra 
tidligt på sæson 2021.  

Garagebygningen og flere buggies har vi nydt godt af i 2021, og automaten Golfmore til reservation og 
udlevering af nøgler til buggies samt registrering af greenfeegæster, er på plads fra sæsonstart 2022.  

Renoveringen og omlægningen af drivingrange forventes igangsat i løbet af foråret 2021. Sagsbehandlingen 
hos kommunen og Fredningsnævn har været urimeligt lang. Vi håber, de endelige tilladelser fra fredningen 
kommer på plads, sådan at vi kan gå i gang.  

En ny boldautomat og -vasker sættes op på drivingrange. Bolde er gratis for medlemmer, gæster betaler pr. 
”spand”. 

Toiletbygning mellem hul 7 & 8, er, meget overraskende og desværre, blevet taget af kommunens budget, 
og vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige, om og hvornår projektet tages op igen. Vi holder på 
over for kommunen, men optimismen til en finansiering gennem kommunen, er pt. desværre ikke stor. 
Bestyrelsen vil i løbet af 2022 overveje situationen og komme tilbage med forslag til løsning for toilet på 
banen fremadrettet. 

Nye markeringer (pæle mm.) samt nye ”hultavler”, ændringer af tee benævnelse hvid, gul, blå og rød til 
afstande 59, 55, 50 og 46, er et projekt vi planlægger at gå i gang med i løbet af 2022. 

Drænprojekt af hele banen. Det udarbejdede projekt for dræn af alle lave arealer er godkendt af 
kommunen. Vi afventer godkendelse fra fredningen og afhængig heraf, planlægger vi at påbegynde 1. fase 
af projektet i efteråret og vinter 2022-23. Investeringen totalt løber op i ca. 2 – 2,5 mio., en investering, der 
selvsagt er afhængig af finansiel støtte fra kommune, fonde og lign. Klubben søger flere kompetencer til at 
hjælpe med at søge midler og vil gerne her opfordre jer til at melde jer, eller opfordre andre, der har 
kompetencer eller lysten til at være en del heraf, at søge om at få dem til at melde sig til bestyrelsen.  

Et nyt hus til opbevaring af medlemmernes golfudstyr planlægges opført. Hotellet har brug for mere plads 
og ønsker at inddrage vores bagrum mod, at de opfører en ny bygning på vores grund til erstatning af den 
mistede plads. Aftalen med hotellet er, at de afholder alle omkostninger til bygningen og flytningen af 
skabe og indretning, klar til brug. Lejeaftalen, som klubben indgik med hotellet ved overtagelse af banen i 
2018, forsætter uændret, blot med den ændring, at den nye bygning indgår i stedet for det tidligere 
bagrum. Vedligehold, forsikring mv. af den nye bygning påhviler hotellet. Da bygningen ligger på vores 
grund, overgår den frit til BGK ved lejeaftalens udløb.  

Seniorklubben 

Seniorklubben havde 91 medlemmer og spillede næsten hver tirsdag fra april til midt oktober. 

Var på 1-dags tur til Husumer Bucht og Kolding samt på 3-dags tur til Hovborg Kro, hvor vi spillede på Vejen 

og Gyttegård. 

Har oprettet venskabsturnering med Aabenraa Seniorklub og spillede hos dem. 



Grundet Corona måtte vi i år opgive vores venskabsturnering med GC an der Schlei.  

Vores veteranhold i Regionsgolf nåede kvartfinalen, hvor vi tabte 8-3 til Ribe. 

 

Junior-og Eliteudvalg 

Juniorer trænes 2 gange om ugen hos Sarah og René. Stor opbakning til træningen, og børnene har det 

sjovt, når de er til træning. Derudover afholder Henrik Ducks Egg Cup om søndagen på Par 3-banen.  

 

Resultatet i 2021 blev, at kvalifikationsrækkeholdet for herrer vandt deres pulje! De spillede om oprykning i 

Aabenraa men kom desværre ikke igennem nåleøjet, hvorfor de også til næste sæson spiller i 

kvalifikationsrækken. Herreholdet i 3. division og dameholdet i 3. division sluttede på 2. pladserne i deres 

puljer og bibeholder deres pladser i 3. division til sæson 2022. 

Det skal også med stolthed nævnes, at vi har fået hele 2 sønderjyske mestre! Det sønderjyske mesterskab 

blev afholdt på Benniksgaard i oktober. Andreas vandt hos herrerne og Connie vandt hos senior damer. 

Sørme om ikke også Benniksgaard vandt holdpokalen! 

Forberedelserne til næste sæson for eliteholdene er allerede i gang med Trackman-træning siden 

november måned, og der trænes golffitness på Benniksgaard Anneks. 

 

For juniorerne tegner sæson 2022 også meget spændende. Henrik fortsætter de gode og spændende 

initiativer.  

 

Dameklubben  

Har modtaget følgende fra Dameklubben.  ”Vi efterlyser damerne i Benniksgaard Golf Klub. Hvor er I 

henne? Desværre for få i Dameklubben. Vi var blot 23 medlemmer sidste år, og vi er sikre på, at 

Dameklubben ville blive en meget sjovere og sprudlende klub, hvis flere bakkede op. Vi byder alle velkomne 

og er faktisk meget ”søde”.  

Jeg forstår det heller ikke, for de er faktisk rigtig søde i Dameklubben. Den nye bestyrelse i Dameklubben 

arbejder hårdt på, og jeg er sikker på, at det også vil lykkedes for dem. Det er til gavn for hele klubben med 

en driftig og velfungerende Dameklub. Så Damer i BGK kom nu frem og vær en del af Dameklubben.  

Herreklubben  

Herreklubben er en klub i klub, hvor alle herremedlemmer, der er fyldt 21 år med et min. HCP på 36 kan 

deltage. Der lægges vægt på det sociale og det at kunne mødes i uformelle omgivelser. Vi spiller hver 

torsdag med start mellem 15-17 og arrangerer ydermere weekend- og endagsture i DK og DE. Herreklubben 

består af 82 medlemmer. Forskellige spilleformer og 2 gunstarts hver måned med 1 månedlig 

serieafslutning og fællesspisning, hvor herreklubben er vært. 

Turneringsudvalget 
Vi har i sæsonen 2021 afviklet i alt 5 stk. 18 hullers sponsorturneringer (BHJ, Møblér m. Hebru, Bygma, 
Kollund Møbler og DAT) med deltagerantal mellem 50-100 per turnering, i alt 378 deltagere. Dertil vores 
traditionsrige ”Greenkeepernes Hævn”, spændende og opfindsom golf med 53 deltagere. Flotte 
deltagerantal, som vi håber, vi til den kommende sæson kan gøre endnu bedre.  

Som noget nyt gennemførte vi ECCO Days, - en 9 hullers turnering over 4 fredage gennem sæsonen, hvor 
én turnering desværre grundet vejrligt blev afbrudt. En rigtig god turnering, der trak fuldt deltagerantal. 
Ecco Days kommer igen i 2022. Klubbens hulspilsturnering blev afviklet med 8 deltagere i Damerækken og 
21 deltagere i Herrerækken.  

Julemærketurneringen som Dameklubben stod for, blev trods bare 45 deltagere en succes. Sammenlagt, 
med en god tilslutning til den efterfølgende auktion, kunne der sendes i alt kr. 11.852 til 
julemærkehjemmet.  



Klubmesterskabet blev afviklet den 28. – 29. august med blot 34 deltagere. KM skulle være en fest for 
klubbens medlemmer, en form for afslutning på sæsonen, hvor man dyster om æren og pokalen på banen 
og nyder selskabet på terrassen efterfølgende. Vi har åbnet op for, at alle spiller med i 2 rækker, men 
desværre har det ikke medført mere søgning til KM. Derfor vil vi i 2022 sammen med KM afholde 
Benniksgaard Master med en 18 hullers turnering med gunstart om søndagen. Deltagere i KM spiller 
automatisk med i både KM og Master om søndagen uden beregning. Deltagere der ”kun” spiller master 
betaler turneringsfee. Vi håber, at vi hermed kan samle flere deltagere og få en festlig, fælles afslutning om 
søndagen.  

Vi overtog i år afholdelsen af det Sønderjyske Mesterskab (SM) da Sønderjyllands Golfklub stod med 
udfordringer på deres bane. SM blev afviklet den 3. oktober med 45 deltagere, hvor Andreas og Connie og 
de øvrige BGK deltagere tog for sig af mesterskaberne. Vi har haft møde med de 6 andre klubber i det 
sønderjyske G7 samarbejde og vil til den kommende sæson afvikle kvalifikationsturneringer til en ny G7 
Tour, som skal afvikles sammen med SM fremover. Planen er at tiltrække flere deltagere til 
klubturneringerne generelt og at gøre SM og G7 Tour til en festdag med ca. 100 deltagere. Tidspunktet for 
afvikling af SM og G7 Tour fremover er hvert år aftalt til den første søndag i oktober, i 2022 i Sønderjyllands 
Golf Klub.  

Turneringsudvalget, med Morten Lindekilde og Viggo Andersen i spidsen, har ydet et fantastisk arbejde, 
som de skal have stor tak for. Glædeligvis er udvalget til den nye sæson udvidet med Christine Carstensen 
og Pia Tesch, - dygtige kræfter, der sammen med Morten og Viggo sikkert vil styre os igennem det fyldte 
program. Også en stor tak til Flemming Kehlet for afviklingen af ECCO Days.  

Aktivitetsudvalget 
Grundet nedlukning og restriktioner i vinteren 2021-2022 blev et fint program med Løvfaldsturnering, Rom- 
og vinsmagning og Natgolf desværre aflyst.   

Det er fortsat bestyrelsens målsætning at afvikle løbende aktiviteter gennem vintersæsonen, og vi håber at 
vi til efteråret og vinteren igen kan tilbyde forskellige arrangementer for vore medlemmer. 

Sponsorer 
Vi er begunstiget af velvillige sponsorer hvis støtte, klubben er meget afhængig af og meget taknemmelig 
for. Der er kommet nye sponsorer til i år, og vi arbejder hårdt på at kunne tilbyde sponsorerne attraktive 
tilbud for promovering, så de også fremover ser fordele i at støtte klubben. Sponsorer er vigtige for 
klubbens eksistens – og jeg opfordrer alle medlemmer til at støtte vore sponsorer hvor og når, I kan! 
Medlemmer eller andre, der ønsker at være sponsor for klubben, er meget velkommen til at kontakte René, 
Flemming eller mig. 

Som tak til sponsorer, medarbejdere og frivillige afholder klubben hvert år turneringen Benniksgaard 
Classic. I 2021 afviklede vi BC fredag den 20. august med 43 deltagere. En hyggelig eftermiddag hvor alle 
med smil på læben sammen kan glædes over en god runde golf, præmier, god mad og hyggeligt samvær.   

Klubben har oprettet en digital kalender på vores hjemmeside. Tanken er, at alle arrangementer og 
aktiviteter i klubben, udvalg, klubber i klubben m.fl. igennem året, bliver opført. Kalenderen skal virke som 
et opslagsværk, hvor alle kan få overblik og planlægge golfsæsonen. Forhåbentligt er det med til at undgå 
sammenfald af aktiviteter. Kalenderaktiviteter, som skal oprettes, sendes til Lenette@benniksgaard.dk 
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Økonomi 
Igen er klubben kommet ud med et tilfredsstillende resultat for 2021 med et overskud på budgetniveau.   

Klubbens gode resultater gennem de sidste 4 år, har gjort det muligt at omlægge vore lån pr. 1. september 
2021. Vi har i samarbejde med Broager Sparekasse opnået realkredit lån hos DLR Kredit. Med den 
forholdsvis store likviditet vi havde opbygget samt en kassekredit på kr. 1,5 mio. gennem Broager 
Sparekasse, var det muligt at indfri vore lån hos Jens Enemark. Ændringen stiller klubben i en gunstig 
situation med væsentlige reduktioner i årlige renteudgifter, der gør at vi vil stå i en bedre position til at 
foretage investeringer i vores golfanlæg.  

Frivillige 
Mange praktiske og sportslige opgaver bliver organiseret og løst gennem sæsonen af et korps af frivillige. 
Boldsamling, gartnere, tømning af skraldespande, vask og rengøring af golfbiler, trærydning og pleje i 
vinterpausen og meget andet.  

Vi er afhængige af de frivilliges hjælp, og her fra en stor tak til alle jer – de trofaste ”Tordenskjolds 
Soldater”, der er gode til at melde til, når der kaldes. Frivilligt arbejde er nødvendigt for klubbens drift.  
Der er altid en opgave, der kan løses af frivillige, og jo flere vi er, jo færre opgaver til den enkelte.  
Så jer, der fysisk kan, tag nu og kom frem og meld jer til de opgaver, vi beder om hjælp til, vi – 
(klubben=jer selv) - har brug for jer!  

Erik Dall Jørgensen har påtaget sig opgaven at organisere de frivilliges opgaver. Meld jer til via 
info@benniksgaard.dk – så bliver I kontaktet. 

Benniksgaard Hotel 

Samarbejdet med hotellet omkring greenfeegæster har igen, for begge parter, været meget frugtbart. Salg 

af greenfee gennem hotellet udgør ca. 1/3 af totale greenfees. Hotellet har fortsat store udfordringer med 

personale, som naturligt medfører udfordringer for klubben, for medlemmerne og vore gæster. Der er 

umiddelbart ikke nogen nem løsning på kort sigt. Vi fra klubbens side har tilbudt forskellige løsningsforslag 

til at afhjælpe med booking af gæster, ligesom alle har vist fleksibilitet ved at acceptere alternative 

løsninger for servering, og hvor vi kunne opholde os. Desværre har det ført til en del misforståelser og 

udfordringer i samarbejdet med restauranten i 2021. Mette (restaurantchefen) har med vanskelige vilkår 

kæmpet for at finde løsninger for os, og vi regner med forbedringer i den kommende sæson.  

Ledelsen 
Klubbens daglige ledelse, med René og Robert i spidsen, har igen styret klubben igennem sæsonen med 
stor autoritet og professionalisme. Udfordringerne og opgaverne bliver løst, forslag til nye tiltag og 
fornyelse omkring bane og tilbud til spillere og gæster er velovervejet og velpræsenteret. Samarbejdet 
mellem ledelsen og bestyrelsen føler jeg er visionært afbalanceret i forhold til de ressourcer og muligheder, 
der er.  

Bestyrelsen har igen gjort et stort arbejde på alle fronter. Der er en god stemning og vilje til at arbejde for 
at forbedre klubbens anlæg og tilbud til medlemmer og gæster.  

Der er stor opbakning og støtte til klubben og flere end 100 medlemmer har indbetalt donationer til 
klubben, så vi igen i år kunne få delvis momsrefusion. Til alle medlemmer, frivillige hjælpere, klubber i 
klubben, medarbejdere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsen – TAK!  

På bestyrelsens vegne 

Finn L. Nielsen 
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