
Referat af bestyrelsesmødet den 20. juni 2022: 
 
Tilstede: Finn, Peder, Helge, Mads, John, Karin 
 
Afbud: Martin, Flemming 
 

1 Valg af dirigent 
o John 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Gennemgang af Strategiplanen for BGK (version 7) 
o Gennemgået og tilrettet samt godkendt (version 8) 

 
4 Regnskab  

o Brændstoffet til maskinerne overskrider budgettet og forventes ikke at kunne sænkes 
 

5 Åbne poster: to do opgaver  
o Gennemgået 

 
6 Årshjul 

 

Juli August 

Aktivitet Ansvarlig Aktivitet Ansvarlig 

Sommergreenfee 
* SEK 

Ajourføring 
virksomhedsplan 
 
Ændres til 
november og 
omdøbes 
  Bestyrelsen 

Aflæse måler i 
v.boring 
 
Kører 
planmæssigt CG  Frivillig dag  Bestyrelsen 

September 

Aktivitet Ansvarlig 

Evaluering bestyrelsen (selvevaluering) Bestyrelsen 

Frivillig turnering   

o *Der er indgået aftale med caféen om reduceret greenfee der inkluderer 3 stykker 
smørrebrød og en øl for 350,- kr. i juli måned 

 
7 Info fra Formand 

▪ Situationen omkring greenkeepergården 
▪ Der er lavet en anmeldelse til AT omkring forholdene på greenkeepergården. 

Mandsskabsfaciliteterne og værkstedet mener vi ikke lever op til de forhold 



som medarbejderne skal tåle. Næste skridt vil være en henvendelse til Brøndby 
kommune, der bedes om dokumentation for at det er forsvarligt for 
medarbejderne at være i bygningen. Finn tager kontakt til Nina fra Brøndby 
kommune. 

 
o Simulatorgolf i BGK 

▪ TeeBox trak sig fordi de ikke havde investorer. White fra caféen har spurgt om 
det er muligt at have 2 golfsimulatorer udenfor caféen. Det anbefales ikke af 
bestyrelsen 

 
o Herreklubben havde åben herredag hvor de havde disc golf – vi er blevet spurgt om 

vi vil etablere en vinterbane. Helge og John tager møde om mulighederne for at vi 
kan etablere sådan en bane hos os. 

 
o Apv – der er gennemført apv hos greenkeeperne. For administrationen er den i 

gang. 
 

o Underskriv forretningsordenen – de resterende bestyrelsesmedlemmer skal 
underskrive (den ligger i Finn’s dueslag i sekretariatet) 

 
8 Info fra FU 

- Ansættelse af Leif Jacobsen som greenkeeperassistent (sommerfugl) 
- Prissænkning af 10-turskort til buggy 

o Vi undersøger hvor mange aftaler vi har og vi undersøger hvor meget vores buggys er 
udlejet og hvad de koster i vedligehold 

o Vi fastsætter en pris på 1.500 kroner for et 10 turskort der forlods betales – gælder for 
medlemmer 

- Et af vores medlemmer - Guangfan har tilbudt at hjælpe med at vedligeholde vores 

hjemmeside – tak for det       
- Der arbejdes med en ny kontrakt med Fairway 
- Der har været afholdt møde med Norsk Elkraft – de kommer med et oplæg 

 
9 25-års jubilæum 

- Medlemmer og leverandører er inviteret og bemandingen fra bestyrelsen skal på plads. 
- Finn kontakter GolfExperten for sponsorat til jubilæumsmatchen 

 
10 Info fra Udvalg 

o Rekrutteringsudvalget  
▪ Det er ikke lykkes at få flere frivillige gennem mund til mund-metoden – så vi må 

hverve via mail fra formanden 
▪ Kvinder & Golf skal evalueres – hvad er gået godt og hvad kunne gå bedre. Det er 

ikke muligt at lave en ny Kvinder & Golf til efteråret. Finn meddeler Sarah-Cathrine. 
Der er genereret 121.000 gennem de 19 der er meldt ind. Sarah-Cathrine fra DGU 
har været meget inspirerende og de frivillige har været gode. 

o Eliteudvalget 
▪ Danmarksserien er i fuld gang og 2. runde er overstået – vores superveteraner har 

gjort det igen – ligger nummer 1 efter 2 spillerunder.  
o Baneudvalget 

▪ APV – hos greenkeeperne er gennemgået 



▪ Tilbud er fremkommet på palisader på hul 10 og 11 – det koster mere end 700.000 
▪ Der er gravet rør på hul 18 og 16 – det er gået hurtigt 
▪ Der er proppet og topdresset i dag på 1-10 i morgen fra 11-18 
▪ På hjemmesiden er der nyt fra greenkeeperen det er klippet ud og sat på døren ind 

til touchskærmene. 
▪ Dispensationsansøgningen er ved at være klar vedr. overgang på hul 13. Det er en 

meget langsommelig proces. 
o Juniorudvalg 

▪ Træningen kører og der har været 2 hold i gang – vi måtte trække den ældste 
gruppe. Det ser ud som om vi næste år kan stille et juniorhold i den bedste HCP 
række. 

▪ Der kan arbejdes med at få forældreinddragelse på opgavefronten. Vi kan tilbyde at 
blive tilmeldt kursus i DGU. 

o Turneringsudvalg 
▪ Der afholdes International Pairs i juli – tilmeldingen er ikke stor i Danmark. I 

Brøndby er der foreløbigt tilmeldt 18 par 
▪ Det går godt for regionsholdene 

o Sponsorudvalg 
▪ Der er lavet en aftale med Flügger – vi har fået en lille smule penge 
▪ GF vil gerne sponsere 1.000,- kr. til klubber i klubbens spisematch – til præmier  

 
11 Eventuelt 

 


