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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 3. maj 2022; 1815 - 2130 

 

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

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

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

AFBUD:  

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

REFERENT: Tobias Tesch, 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 21. marts 2022 
2. Opfølgning på emner fra de to sidste bestyrelsesmøder 
3. Forslag til finansieringsplan for drænprojekt 
4. Indledende drøftelser vedrørende kontingenter for 2023  
5. Eventuelt  

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2022 

 Referatet fra 21. marts 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 
 

FN 

2. Opfølgning på emner fra de sidste to bestyrelsesmøder 

 BGK har fået en henvendelse fra DGU og projektet ”Sund Golf”. Det er 
aftalt, at Viggo tager kontakt til DGU og aftaler en præsentation i 
forbindelse med næste bestyrelsesmøde. 

 DGI har kontaktet klubben om ”brobygning” med skoleklasser (6. 
klasse) fra Gråsten og omegn. René har kontakten. Det er aftalt, at 
børnene kommer tre gange med første gang i maj 2022. BGK forsøger, 
at få taget nogle billeder af børnene til ugeblade og eventuelt Jyske 
Vestkysten 

 Selvbetjeningsboksen foran proshoppen har haft nogle udfordringer 
under opstarten, men René er fortrøstningsfuld og forventer at den 
bliver fuld funktionsduelig henover sæsonen.  

 Boldautomaten ved driving range virker fint. Der har været enkelte 
udfald, men det kan normalt løses ved at trække strømstik ud og isætte 
det igen. Herved genstartes systemet. Boldvaskemaskinen fungere fint. 

 Driving range projektet er godkendt af Fredningsnævnet og vil blive 
iværksat i august måned, når vores lokale entreprenør (Frank Hansen) 
har plads i kalenderen. 

 Den indkøbte robotklipper på driving range virker fint. 

 Ansøgningen om dræning af vores anlæg er fremsendt og ligger ved 
Fredningsnævnet. 

 Ny afmærkning af banen, hvor vi skifter fra farvekoderne hvid, gul, blå 
og rød til tal, der indikerer længden (48, 52, 56) vil tidligst blive iværksat 
til efteråret. 

 Der mangler stadig at blive etableret en sø i Out of Bounds området på 
højre side af fairway. Robert tager kontakt til entreprenøren. Dette 
forventes iværksat snarest muligt. 
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 Hotellet har tilbudt, at bygge et nyt bagrum til klubben, men projektet 
bliver tidligst iværksat i oktober/november 2022, hvilket passer klubben 
helt fint. 

 Turneringen ”Bygma Open” bliver ikke gennemført i 2022. Der bliver i 
stedet gennemført en ”Golfstore” turnering den 21. maj 2022. Der bliver 
gennemført en venskabsturnering den 25. juni. Der bliver ikke afholdt 
turneringer i juli måned i år. BHJ Open gennemføres om søndagen i 
forbindelse med klubmesterskabet og gennemføres som en almindelig 
stableford single turnering. 

 Der var planlagt en G7 turnering for de respektive klubbers medlemmer, 
men der desværre ikke været den store opbakning fra øvrige klubber, 
hvorfor vi afventer forslag fra øvrige klubber. Der er helt klart interesse, 
men for meget diskussion om et eventuelt format. 
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3. Forslag til finansieringsplan for drænprojekt 

 Forretningsudvalget har udarbejdet en finansieringsplan for 
drænprojektet, der forventes at koste ca. 2.5 mio kr. + moms. 
Finansieringsplanen er fremsendt til Broager Sparekasse, som har 
kontakten til vores kreditforening. Bestyrelsen har fået gennemgået 
finansieringsplanen af formanden. Selvom det vil være en bekostelig 
affære, forventer bestyrelsen på længere sigt et overskud, da vores 
sæson forventes at blive markant forlænget med alle de fordele det vil 
medfører. 

 

 

4. Indledende drøftelser vedrørende kontingenter for 2023 

 Bestyrelsen vi overveje, at hæve kontingentet med et mindre beløb, 
men denne beslutning vil først blive truffet i efteråret 2022. Denne 
eventuelle stigning vil baseres på de generelle prisstigninger i 
samfundet. Såfremt der besluttes en kontingentstigning vil dette blive 
meldt ud senest i december 2022. 
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5. Eventuelt 

 René finder i samarbejde med Robert en dato for ”Banens dag”, når 
opgaverne er defineret. 

 Viggo opfordrer alle ”klubber i klubben” om at rydde op på vores fælles 
kontor, hvilket bestyrelsen hermed videreformidler. 

 Viggo opfordrer ligeledes til, at der indkøbes en ny stationær computer 
til det fælles kontor, da den nuværende er meget langsom. Bestyrelsen 
undersøger mulighederne – eventuelt internt i klubben. 

 Tobias foreslog, at der bliver indkøbt et nyt grønt ”Benniksgaard” flag, 
da det nuværende er meget slidt grundet vejrlig. René undersøger 
priser og muligheder. 

 Thomas orienterede om ladestander til elbiler. BGK er i kontakt med 
Norlys om opsætning af to standere med i alt fire tilslutning. Thomas 
vurderer, at opsætningen vil være tilendebragt i løbet af efteråret 2022.     

 Næste bestyrelsesmøde gennemføres mandag den 5. september 2022. 
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