
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet den 20. november kl. 17:30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Stig Bindner (SB), Henrik Christensen 
(HC), Peter Falk (PF), Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Jens Rasmus-
sen (JR).  
 
Gæst:  
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 23. okt 2017 

 

Referatet blev godkendt. 

3. Åbne poster Åbne Poster blev gennemgået og opdateret 

4. 
 

Budgetopfølgning 
/ kvartalsregnskab 
(relevante møder) 

OR gennemgik regnskab, budget og likviditet 

5. Medlemsstatistik Blev gennemgået og fremsendes sammen med dette mødere-
ferat. 

6. Greenfeestatistik Blev gennemgået 

7. Orientering fra formanden Vallø kontaktet for vinterspil med rabat dog uden held 
TEJ har talt med DGU og skal til møde med DGU’s jurist vedr 
datasikkerhed ifht den nye og skærpede lovgivning. 

8. KIK – banelukninger mm. SB og JR deltager i møde med KIK om starttider, spisematch og 
integration af nye medlemmer. TEJ tilbyder KIK at et bestyrel-
sesmedlem deltager i et bestyrelsesmøde i KIK. 

9. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: Møde afholdt m deltagelse af PF. Hvordan kan 
klubben fremover undgå, at et hold ikke bliver tilmeldt. PF ud-
arbejder procedure for fremtidig tilmelding. Alle regions-
hold/turneringshold tilbydes undervisning.  Alle disse hold be-
tale skal betale et beløb for træning. Tage/PF taler med H-H 
om holdinddeling. Klubben har ikke tilmeldt noget ”lukket” 
hold i 2018. 
 
Baneudvalg, SB: Banen fortsat våd. Forslag om at etablere tre 
brønde på hul 9. På hul 16 har greenkeeperne gravet render 
for at dræne fairways ud i søen. Disse dræn laves permanente. 
Greenkeeperne afspadserer i øjeblikket. Benjamin er på skole. 
 
Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke 
 
Klubhusudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Byggeudvalg, PF: Besøg fra kommunen vedr opbevaring af fly-
dende materialer. Alt er bragt i orden. Oprydning af udenoms-
arealet sker i løbet af vinteren. Meget affald er dukket op un-
der mulden i forbindelse med udgravning af den nye green. 
Flishugger lejes for at komme af med træ og trærødder. 
 



Juniorudvalg, JKL:  JKL undersøger muligheden for at tilmelde 
et juniorhold i 2018 idet BGK har fået et nyt juniormedlem 
som er interesseret i dette. 
 
Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke 
 
Sponsorudvalg, JR: Sponsorerne har en turnering incl. deres 
sponsorat – hvilken aftales med turnerigsudvalg. 
 
Familieudvalg, HC: Budget og konti for Familieudvalg ønskes. 
 

10. Orientering fra sekretariatet Alle bestyrelsesmedlemmer skal tjekke hjemmesiden for fejl 
og mangler indenfor deres områder. 
Udvendig renovering af tag og facader er færdigt i hht tilbud 
på dette. 
BGK har indgået aftale om indendørsgolf med Indoor Ski og 
Golf. 
Turneringsprogram første udgave klar til bestyrelsesmødet 
den 18. december. 

11. Eventuelt Julefrokost 24. november kl. 18, bestyrelsesmøde 18. 
december, DGU-møde 9. januar, bestyrelsesmøde 15. ja-
nuar, 19. februar (afbud fra OR). Generalforsamling ons-
dag den 21. marts 2018 (indkaldelse sendes senest 1. 
marts incl. revideret regnskab) – i resten af 2018 altid 3. 
mandag i måneden. 

   

 

 


