
Referat af bestyrelsesmødet den 15. marts 2021: 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Åbne poster (to do opgaver) 
o Opdatere Forretningsorden – Mads, Flemming og Karin mangler- de underskriver i denne 

uge 
o Der er lavet skilt til 1. teested - teksten er godkendt 
o Strategimøde – Finn laver doodle på dato og laver forslag til agenda 

 
4 Endeligt Resultat 2020  

o Der er et foreløbigt overskud men resultatet er ikke afleveret fra revisor 
 

5 Endeligt Budget 2021  
o Budgettet balancerer  

 
6 BGK’s benyttelse af bestyrelsesmedlemmers egne private selskaber til diverse arbejdsopgaver  

(Finn / Flemming) 
o Vi skal sikre os at vi benytter leverandører der kan matche en konkurrencedygtig pris for 

udført arbejde i BGK. Ingen leverandør skal stilles ringere på grund af medlemskab af 
golfklubben og vi drager ofte nytte af vores medlemmers kompetencer. Ved arbejde der 
overstiger 15.000 indhentes der tilbud for 2 leverandører og FU tager stilling til de tilbud 
der matcher kvalitet og pris Vi arbejder videre med at nedskrive formelle retningslinjer. 

 
7 Café 

- Forpagtningsaftale – Ombygning – Toiletadgange - Medlemsmail 
o Flemming og Peter har været i kontakt med kommunen der har givet os en forsigtig 

tilkendegivelse om at det vil være muligt at udarbejde kontrakt og foretage de 
ændringer der skal laves i køkkenet. Vi skal være opmærksom på at vi nedlægger et 
fællestoilet – toilettet i stueetagen i sekretariatet kan benyttes i åbningstiden. Det 
undersøges om hvilke muligheder der er for at åbne for adgang til toilettet i 
sekretariatet udefra og afsætte midler til det i 2022. FU har truffet beslutning om at der 
laves en kort nyhedsmail og at et uddybende skriv lægges på hjemmesiden så 
medlemmerne kan orientere sig.  

 
8 Ny rengøringsaftale (Martin/Flemming/Finn) 

o Forpagterne af Cafeen har afgivet tilbud på rengøring af klublokaler, sekretariat og 
greenkeeperbygning. Tilbuddet ligger under den hidtidige kontrakt. 

 
9 Info fra Formand 

Herunder bl.a.:  
- DGU’s repræsentantskabsmøde er udsat til den 17. april (hvem kan deltage?) 

o  
- Frivillig arbejdsdag lørdag den 27. marts (hvem fra bestyrelsen har ”kommandoen” og sørger 

for opdeling og indkøb?) 



o Der er 30 der har meldt sig – tak for det       Forsamlingsforbuddet betyder at vi kun må 
være 25 – Helge giver besked til de medlemmer der ikke kan deltage. Helge fordeler 
medlemmerne efter de opgaver der skal udføres. Peter, Martin, Peder og Mads 
deltager fra bestyrelsen.  Sekretariatet bestiller sandwich - kaffe, og te, øl og vand har 
vi.  

- Golfens Dag 2021 (25. april): Hvor langt er vi? 
o Sekretariatet udsender til klubberne i klubben og sørger for at indsamle navne til de 

forskellige aktiviteter. Alle bestyrelsesmedlemmer der har muligheder for at deltage er 
med. 

- R&A Golf Course 2030 (water protection in BGK)  
o Orientering 

- Teebox 
o Der er udfordringer og Teebox projektet er sat i bero med baggrund i melding fra 

Teebox. Byggetilladelsen er givet fra Brøndby kommune så vi håber, at vi får 
muligheden i 2021. 

 
10 Info fra FU 

Herunder bl.a.: 
- Referat fra FU møde tirsdag den 9. marts ligger i DropBox i løbet af ugen 

o Samhandelsaftale med Unibrew er genforhandlet, evt. forpagter kan indgå 
o Sundhedsforsikring – der tilbydes ny aftale (Finn taler med medarbejderne) 
o Henvendelse fra en nyttehave om popler ved hul 11. Peder har lavet og sendt svar til 

kommunen 
o Udvidelse af buggyskuret – der er ikke plads nok, så skuret udvides. Der er medlemmer 

der har sikret økonomi til projektet 
o Cafeens navn besluttes at hedde Fairway 
o Der forsøges at lave en bedre løsning til afskærmning af boldopsamlingsmaskinen 
o Proen har anskaffet egen buggy der parkeres enten i pumpehuset eller det gule palæ 
o Rydning af P-plads ved tee 3 – vi har modtaget tilbud men har ikke økonomi til det i år 

 
 

11 Info fra øvrige Udvalg 
Herunder bl.a.: 
- Parkering af medlemmers Buggys, Monobuggys, 2- og 3 hjulede scooters og el-vogne 

o Der er informeret om at hvis der er lejet plads til en monobuggy kan man stille en 
sammenklappelig trolley ved siden af hvis der er plads, hvis det er en el-trolley betales 
afgift iht. klubbens prisliste for begge udstyr (monobuggy og el-trolley) 

- Oprydning af oplagsplads (tilbudspris fra Unipro) 
o Er taget tidligere på dagsordenen 

- Omdøbning af Begynderudvalg til Kaninudvalg 
o Forslag om at begynderudvalget ændrer navn til et Kaninudvalg og at der nedsættes et 

selvstændigt begynderudvalg 
- Oprettelse af nyt Begynderudvalg og deres ”ekstra opgaver” fra Jens Rasmussen (Helge) 

o Der oprettes et udvalg der varetager prøvemedlemmerne og begynderne og sikrer at 
der kommer en god overlevering til kaninerne. Helge arbejder på at samle 
interesserede. 

- Varighed af lægeerklæring ifm. turneringsmatcher (Alice) 
o Har man en lægeerklæring kan man køre buggy til regionsgolf 

- Regel og Hcp udvalget 



o Golfboks er opdateret så både 18 hullers og 9 hullers banen kan bookes og 
scorekortene er ændret så det er numre og ikke gul og rød og GLFR opdateres ligeså. 
Der er udfordringer med at golfboks ikke kan håndtere at der startes på hul 1 både for 
9 huls og 18 hulsbanen derfor arbejdes der på at finde en alternativ løsning. 

- Juniorudvalg 
o Programmet for sæsonen er fastlagt og starter den 6. april. Alle hjælpere er på plads. 

Forslag om sommercamp og arrangementer forår og efterår. Juniorrummet bliver et 
sted hvor de kan hænge ud. Der er sponseret maling til rummet. HH gør udstyr klar der 
kan lånes/lejes. Det færdige program sendes ud til alle medlemmer så de kan formidle 
videre til børn og børnebørn. Der er tilmeldt et U16 A hold.  

- Sponsorudvalg 
o Det er lykkes at få flere sponsorer Nybolig Glostrup vil gerne være eksklusiv sponsor. 

 
12 Generalforsamling 2021 

Herunder bl.a.: 
- Flytning af datoen (til den 26. april) 
- Indkaldelse 

o Den officielle indkaldelse sendes ud når materialerne er klar 
- Præsentation 

o Finn er begyndt at revidere oplægget 
- Huskeliste Generalforsamling findes her: z/brøndby golfklub/huskeliste til generalforsamling 

 
 

13 Eventuelt 
- Juniorer kører rundt og samler bolde / lovligt (Sustmann) 

o Det undersøges (Flemming har fået svar fra politiet om, at det er fuldt lovligt, at 
personer under 18 år kører rundt og samler bolde ind) 

- Kamera opsætning på golfanlægget (se ring.com = 1.300, - / kamera + 100 $ / år) 
o God idé men det skal overvejes hvilken model der kan anvendes.  

- Banekontrol 
o Der bliver lavet stikprøvekontrol på hul 1 fordi man ikke må køre rundt. Mads bestiller 

8 veste med banekontrol til bestyrelsen så vi også påtager os rollen at være 
banekontrol 

- Tættest pinden 
o I en uge af sæsonen spiller alle klubber der deltager ”Tættest pinden” – Mads tager den 

- Introduktionskort 
o Det blev besluttet at Mads intet kort får, til gengæld kan han aflevere regninger på sine 

omkostninger ifm spil på andre baner, således at alle bestyrelsesmedlemmer stilles lige 
- Hvordan forsøger vi at fastholde spillere 

o Vi skal udvikle et fastholdelsesprojekt 
- Samarbejde med andre klubber 

o Vi skal matche de rabataftaler vi har med andre klubber. Vi foreslår at juniorer spiller 
gratis, hvis de også spiller gratis i den anden klub. 

- Henvendelse vedr. 60+ med Brøndby kommune 
o Der foreligger snarest et oplæg  

- Mailkultur 
o Vi behøver ikke svare alle sammen på mails 

- Match Bestyrelse mod medarbejdere 
o Afholdes den 27. juni 

- Næste bestyrelsesmøde 



o 19. april 
 


