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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 

DATO: 7. september 2022; 1800 - 2100 

 

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 bestyrelsesmøde 3. maj 2022 
2. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde 
3. Orientering fra driften 
4. Orientering om projekter med mere 
5. Kontingenter for 2023  
6. Eventuelt  

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2022 

 Referatet fra 5. maj 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 
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2. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøder 

 DGI kontaktede klubben om ”brobygning” med skoleklasser (6. klasse) 
fra Gråsten og omegn. Børnene kom tre gange her i sommers. 
Aktiviteten blev fint gennemført og forventes at blive gennemført igen i 
næste år. 

 Selvbetjeningsboksen foran proshoppen har haft nogle udfordringer 
under opstarten, men er fuld funktionsduelig nu.  

 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 fungerer fint. 

 Forslag med etablering af en G7 turnering er desværre ikke realistisk 
p.t., da de øvrige klubber ikke ønskede at bidrage til planlægningen og 
gennemførelsen. 

 Sønderjysk Mesterskab afholdes Sønderjyllands Golfklub søndag den 2. 
oktober. 
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3. Orientering om projekter med mere 

 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 opstart af næste sæson (2023). Derudover indføres ”grøn” markering, 
som en hjælp til nybegyndere (reduceret afstand). 

 Der planlægges ligeledes på omlægning af baneforløbet, så efter hul 13 
fortsættes til det nuværende hul 17 (Høffelbjerg), derefter det 
nuværende hul 16, herefter nuværende hul 14, herefter nuværende hul 
15 og så hul 18. 

 Driving range projektet er godkendt af Fredningsnævnet og er igangsat. 
Projektet forventes tilendebragt om ca. 3 uger. Den nye driving range 
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kan anvendes ved start af sæson 2023. 

 Den indkøbte robotklipper på driving range virker fint. 

 Ansøgningen om dræning af vores anlæg er desværre afvist. Vores 
konsulent har indgivet en klage og er ansvarlig for at gennemføre en 
hydrologisk undersøgelse, hvor resultatet skal fremsendes til 
Fredningsnævnet. Finansiering afventer en evt. afgørelse. 

 Hotellet har tilbudt at bygge et nyt bagrum til klubben, men projektet er 
udsat på ubestemt tid. 
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4. Orientering fra driften 

 Salg af golfbolde på driving range har givet en indtægt på ca. 30.000,- 
hvilket ca. dækker årligt indkøb af træningsbolde.  

 Buggyudlejning er steget markant efter etableringen af automaten.  

 Der er ligeledes en god indtægt på greenfees med en forventet stigning 
i forhold til sidste sæson. 

 Der har været færre nybegyndere i 2022 sammenlignet med 2021. Der 
har været en netto tilvækst på ca. 10 medlemmer i år og der forventes 
stadig en tilgang, når det andet begynderhold afslutter sæsonen. 

 Klubben har fået en del ekstra udgifter på baggrund af stigende 
elpriser/varmepriser. Der bliver derfor afregnet for opladning af vores 
buggies efter måler, hvilket svarer til ca. 5.000,- i sæsonen. De samme 
stigninger betyder også, at vores årlige husleje er steget markant! 

 Klubben har ligeledes konstateret et forøget forbrug på brændstof for 
vores greenkeepere samt øget priser på øvrige materialer. 
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5. Kontingenter for 2023 

 Bestyrelsen påtænker at hæve kontingentet for den kommende sæson 
med et mindre beløb. Kontingentstigning vil blive meldt ud ultimo 
november 2022. 

 

 
FN 

6. Eventuelt 

 Bestyrelsen søger at finde et underholdende indlæg efter den 
kommende generalforsamling. 

 Klubben har en udfordring med frivillighed til at løse forefaldende 
opgaver. Bestyrelsen vil forsøge at rekruttere flere frivillige, men 
overvejer også andre løsninger, såsom en pedel ansat i et antal timer i 
løbet af sæsonen.  

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

 Tobias orienterede om afholdelse af Hærmesterskaber 2023 fredag den 
18. maj med mulighed for prøverunde torsdag den 17. maj (får ingen 
betydning for Herreklubben).     

 Næste bestyrelsesmøde gennemføres mandag den 14. november 2022 
klokken 1700 til 2000. 
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