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BESTYRELSESMØDE – REFERAT BENNIKSGAARD GOLFKLUB 
DATO: 14. november 2022; 1700 - 2300 

 

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

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

Carstensen (CC) og Else Warmbier (EW). 

AFBUD: Erik Dall Jørgensen (EDJ) 

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

REFERENT: Tobias Tesch, 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. september 2022 
2. Fastlæggelse af kontingent for 2023 
3. Orientering fra driften 

a) Bane – efterår og vinter 
b) Status medlemmer og økonomi 

4. Jubilæum 25 år 
a) Hvad og hvordan kan vi fejre det? 
b) Hvem kan/vil være tovholder herfor? 

5. Fastlæggelse af dato for generalforsamling i 2023 
6. Eventuelt  

EMNE: ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 09 SEP 2022 

 Referatet fra 9. september 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 
 

FN 

2. Fastlæggelse af kontingent for 2023 
Bestyrelsen har besluttet at hæve kontingentet fra 2022 til 2023 således: 

 Junior 0-11 år fra 600,- til 650,- 

 Junior 12-18 fra 1250,- til 1300,- 

 Yngling fra 3450,- til 3550,- 

 Senior fra 6300,- til 6500,- 

 Long Distance fra 3500,- til 3650,- 

 Flex fra 1650,- til 1800,- 

 Passiv med Par 3 fra 1650,- (uændret i forhold til 2022) 

 Passiv fra 850,- til 900,- 

 Ude af DK fra 3750,- til 3900,- 

 10 uger prøvemedlemsskab fra 899,- til 999,- 
Den mindre stigning er nødvendigt til delvist at kompensere for de 
merudgifter, som klubben har til banens drift med baggrund i stigende 
omkostninger generelt. 
 

 
FN/RHK 

 
 
 

 

3. Orientering fra driften 
a. Bane; efterår og vinter 

 Fra i mandags overgik vi til vintergreens. Vores putting-green er 
samtidig lukket på grund af svampeangreb.  

 Der kan stadig spilles på Par-3 banen. 

 
RHK 
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 Drivingrange projektet er afsluttet med et rigtig godt resultat. Den 
nye drivingrange kan anvendes ved start af sæson 2023. 

 Omlægning af baneforløbet er stadig under opbygning. Der 
arbejdes samtidig på en ensretning af skilte. 

 Fremover vil flag på greens blive udskiftet med Dannebrog med 
sponsor broderet på flaget i stedet for rød, blå og gult flag. 
Samtidig vil klubben indføre en markering af om hullet er placeret i 
forkant, center eller bagkant af green. Dette vil lette arbejdet for 
vores greenkeepere, ligesom det vil se kønnere ud. 

 Klistermærker til markering af betalt kontingent for hver sæson 
bliver afskaffet i 2023, da eventuel betaling kan kontrolleres 
elektronisk af banekontrollen. 

 Overvejelserne om, at indføre en reduceret afstand for juniorer er 
blevet forkastet af bestyrelsen, da det vil medføre uforbeholdent 
merarbejde for vores greenkeepere, være fokuseret på en meget 
lille målgruppe og det faktum, at klubben i stedet vil gøre en 
indsats for vores yngste spillere på vores Par-3 bane. 

 BGK har stadig problemer med svamp på vores greens, hvorfor 
chefgreenkeeperen har foreslået et indkøb af en særlig maskine i 
samarbejde med tre andre klubber, som kan minimere 
svampeangreb. Bestyrelsen afventer yderligere information inden 
der træffes en beslutning. 

 
b. Status medlemmer og økonomi 

 Der har været færre nybegyndere i 2022 sammenlignet med 2021. 
Der har dog været en netto tilvækst på 34 medlemmer i år. 

 Der er ligeledes en god indtægt på greenfees med en forventet 
stigning i forøgelse til sidste sæson på ca. 200.000,- 

 Buggyudlejning er steget markant efter etableringen af automaten 
foran proshoppen. 

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

 Samlet set er klubbens samlede indtægter forøget med ca. 
400.000,- i forhold til 2021. Der er dog forøgede udgifter til 
vedligeholdelse/udvikling af banen, hvor særligt den største post 
er renoveringen af drivingrange. 
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4. Jubilæum – 25 år 
a. Hvad og hvordan kan vi fejre det? 

 Bestyrelsen planlægger på gennemførelse af en reception mellem 
kl. 14.00 og 16.00 i golfrestauranten og efterfølgende en fest for 
medlemmerne (over 18 år) med delvis deltagerbetaling. 

 Banen åbnede 16. maj 1998, hvorfor en mulig dato kunne være 
lørdag den 13. maj 2023. 

b. Hvem kan/vil være tovholder herfor? 

 Finn (formand), Christine og Else etablerer et mindre festudvalg, 
med støtte fra René i forhold til kontakten til Benniksgaard Hotel. 

 

 
FN 

5. Fastlæggelse af dato for generalforsamling i 2023 

 Generalforsamling afholdes mandag den 27. marts 2023 klokken 1900. 

 
FN 
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6. Eventuelt 

 Finn Nielsen har kontaktet et antal medlemmer om støtte til 
fondssøgning i forbindelse med diverse projekter. Denne gruppe har 
allerede mødtes og er enige om at hjælpe klubben med denne opgave. 

 Klubben har en udfordring med frivillighed til at løse forefaldende 
opgaver. Bestyrelsen vil forsøge at rekruttere flere frivillige og vil deltage 
i et seminar vedrørende hvervning.  

 Eliteudvalget har haft første samling. BGK har tre hold i divisionsserien. 

 Ællingeudvalget har opstartsmøde i anden uge af januar. 

 Juniorudvalget savner støtte fra øvrige medlemmer, hvor særligt 
forældre ønskes engageret. 

 Turneringsudvalget har været samlet og er i færd med at planlægge 
sæsonen for 2023. 

 Thomas orienterede om ladestandere til elbiler. Norlys har opsat de to 
standere med i alt fire tilslutning. Thomas forventer, at de to standere er 
tilsluttet og klar ved opstarten af sæsonen. 

 Næste bestyrelsesmøde gennemføres mandag den 27. februar 2023 
klokken 1700 til 2000. 
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