
Referat af bestyrelsesmødet den 16. maj 2022: 
 
Deltagere: Martin, Finn, Mads, Peder, John, Helge, Karin 
 
Afbud: Flemming 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Regnskab  
o Der er færre medlemmer end forventet derfor er indtægterne ikke ramt 
o Brændstof og andre forbrugsstoffer er steget – derfor er der også her et merforbrug 
o Udgifterne til Golfens dag blev dyrere end forventet, bl.a. pga. øgede annonceudgifter 

 
4 Åbne poster: to do opgaver  

o Gennemgået 
 

5 Årshjul 
  

Maj  Juni  

Aktivitet Ansvarlig  Aktivitet Ansvarlig  

Orientering 
udvalgsformænd Bestyrelsen 

Gennemført 
den 16. maj 

Evaluering strategi Bestyrelsen 

Planlægges til 
gennemgang 
20. juni 

Orientering fra CG (i 
juni) Bestyrelsen 

Lægges 
fremover i 
februar 
måned 

Match 
Bestyrelse/Personale PS/FM 

Der er få 
medarbejdere 
der spiller golf 
derfor ingen 
match – vi 
undersøger om 
der kan 
afholdes en 
sommerfrokost 

    
 

Træner/aktivitetstilskud SEK 
Der er styr på 
det 

 
6 Info fra Formand 

o Intet 
 

7 Info fra FU 
o FU har undersøgt hvad det vil koste at få fast IT hjælp. Vi forsøger i første omgang at høre 

om vi har medlemmer der kender det softwareprogram vi bruger til hjemmesiden og kunne 
have interesse i at hjælpe. 

o Kompensation for greenkeepergård – vi har fået et oplæg fra Brøndby Kommune der giver 
os en smule mere end de oprindeligt havde planlagt. FU anbefaler at vi godtager forslaget 
og beder om at få pengene indsat på vores konto så hurtigt som muligt.  



o Aftale omkring Café terrassen – der er indgået en aftale om at caféen etablerer en 
træterrasse ud mod par 3 banen. 

o Ny kontrakt til Café Fairway – der bliver udarbejdet en ny kontrakt, Martin kommer med et 
oplæg til FU. 

o Finansieringsmuligheder (fra generalforsamlingen) – investeringsplanen for maskinerne er 
på plads men der mangler en plan for banen og bygningerne. Det er vigtigt at alle tanker er 
gjort før vi fremlægger et forslag for medlemmerne. Bestyrelsen har drøftet urimeligheden 
i at BGK selv skal betale for både udvendig og indvendig vedligeholdelse. 

o Aftale med TeeBox – TeeBox ønsker at vi ser på aftalen. Der afholdes møde den 18/5. 
 

8 Forretningsorden 2022 
o De væsentlige ændringer er, at FU ikke skal skrive referat, men orienterer bestyrelsen 

mundtligt - Godkendt 
 

9 Rettigheder i Golfboks 
o Godkendt – Sekretariatet informeres om rettighederne 

 
10 25-års jubilæum 

- Gave til BGK ifm. jubilæum  
o Rhododendron til bedet ved klubhuset, flagstang ved P-plads, Granitbænk, bænke ved 

driving range, trackman, træer 
 

11 Brøndby Kulturweekend 10. – 12. juni 2022 
o Det er vanskeligt at vurdere, hvad det giver? John kører forbi og kigger på konceptet og så 

vurderer vi, om vi skal deltage fremover. 
 

12 Info fra Udvalg (med bl.a.) 
o Juniorudvalget. Der er 2 hold afsted til turnering og det ene hold har vundet. Det kører 

godt, der har været både tilgang og afgang. Mads fra 1. holdet hjælper også med 
aktiviteterne. De ældste juniorer – der har ikke været nok til at lave et U25 hold. Der 
arbejdes for at få forældrene ind i arbejdet.  

o Banen 
▪ der har været drøftelse omkring afvanding fra letbanen – det tager 6-8 uger, når de 

går i gang med arbejdet 
▪ konsulentbesøg fra DGU – rapporten ligger på hjemmesiden 
▪ der er blevet sået græs på brinken ved hul 8 
▪ slåning af driving range rykkes fra fredag morgen til torsdag morgen 
▪ Der er bedt om tilbud på palisader 

 
Der efterspørges status på hul 13 – vi arbejder efter de beslutninger der er truffet 
på generalforsamlingen og derfor er vi forpligtet til, at der er fremdrift i dette. 
 

o Regel og HCP 
o Årets første kurset løber af stablen i næste uge. Vi opfordrer til, at der udbydes 

flere regelkurser 
o Turneringsudvalget 

o Der er ungdomsspillere på banen på lørdag – mere end 100 spillere deltagere.  
o Den 2. juli er der International Pairs turnering – det er en åben turnering og der 

kan deltage 46 par. 
o Sponsorudvalget 



o Der er sponsormatch den 10. juni 

o Vi har fået ca. 2.500 fra OK for det som medlemmerne har brugt OK       – tak for 
det 

o Der bliver vinsmagning efter sommerferien 
o Rekrutteringsudvalget 

o De er meget engageret og vi forventer os meget af udvalget.  

o Kvinder og golf – det er en fest       der er god energi hos de frivillige 
o Kaninklubben 

o God stemning og mange medlemmer – spændende hvor mange af 
prøvemedlemmerne der melder sig ind 

o Eliteudvalget 
o Vi er kommet i gang med Danmarksturneringen og for superveteraner og 

veteraner med 2 sejre. Seniorerne og kvalifikationsherrerne kæmpede bravt men 
uden sejre. Vores 4. divisionshold vandt 1 og tabte 1. 

o Der er kommet spilletøj fra en ny leverandør – de er pæne og kan bestilles af alle 
medlemmer. 

o Vi finder en måde hvor resultaterne fra Danmarksturneringen kan meldes ud til 
medlemmerne 

o Byggeudvalg 
o Der er orienteret tidligere 

 
13 Bestyrelsens loyalitet overfor dens egne beslutninger 

o Når der er truffet en beslutning i bestyrelsen, så er vi enige om at efterleve den 
 

14 Eventuelt 
 


