
Referat af bestyrelsesmødet den 21. februar 2022: 
 
Tilstede: Finn, Martin, John, Helge, Mads, Flemming, Karin, Peder 
 
Afbud: Ingen 
 

1 Valg af dirigent 
- Martin er valgt 

 
2 Valg af referent 

- Karin er valgt 
 

3 Endeligt regnskab for 2021  
- Afsluttet og udsendes til digital signering, sammen med revisionsprotokol og 

regnskabserklæring. 
 

4 Budget for 2022  
- Efter grundige diskussioner har vi landet et budget i balance. Det er vigtigt at vi fastholder 

en udvikling på banen og sparer på de områder der ikke opleves som forringelser for vores 
medlemmer. Peder og Helge drøfter med Geddas, hvordan vi får involveret eventuelle 
frivillige i banearbejdet. Vi udarbejder et forslag til generalforsamlingen om at få afsat 
midler til at lave nødvendige forbedringer af banen – både ved at anvende de hensatte 
midler samt eventuelt at overveje lånoptagelse. 

 
5 Åbne poster: to do opgaver 

- Rekrutteringsudvalg – der er ikke holdt møde endnu men der er godt gang i arbejdet 
- Flemming undersøger muligheder for inddragelse af toilettet i cafeen så det bliver til et 

medlemstoilet med indgang fra terrassen – Flemming laver et prisoverslag. 
 

6 Strategiplan for banen  
- Der er nogle sproglige ting der skal rettes.  
- Strategien adskilles for arbejdsbeskrivelser. 
- En god idé at der også er sat økonomi på forslagene – ex på opmåling af banen 

 
7 Info fra Formand 

- Æresmedlem Nikolaj Hertel – feedback 
o Vi har endnu ikke hørt fra Nikolaj – vi lukker den 

- Byggesagen omkring greenkeepergården 
o Vi var inviteret til afleveringsforretningsmøde med MTH – vi fik ikke meget ud af det. 

Brøndby kommune havde ikke mange bemærkninger. Formanden har kommunikeret 
med Brøndby kommune for at få et referat men de har meddelt at der ikke er skrevet 
referat da afleveringsforretningen er et anliggende mellem Brøndby kommune og MTH. 

- Pris for arrangementer på BGK’s bane 
o Vi har hidtil tilbudt en favorabel pris til de spillere der kommer udefra til 

arrangementer. Der er kommet 2 henvendelser til arrangementer – vi har besluttet at 
der betales 150 kroner for et medlemsarrangement og 250 kroner for henvendelsen fra 
Albertslund. Der skal fremlægges et forslag til hvilke priskategorier vi opkræver i 
fremtiden der fremlægges på et kommende bestyrelsesmøde. 

- Nye priser på klubbens service  



o Der er besluttet nye priser, som er lagt på klubbens hjemmeside samt udsendt til alle 
medlemmer 

- Vogntilladelser i vinteren 2021/2022 
o Der er 57 der har betalt for en vogntilladelse i år – det er en halvering i forhold til sidste 

år. Vi indstiller at det fortsætter i kommende sæson. 
- Deltagelse i Brøndby kommunens Folkeoplysningsudvalg 

o Vi spørger Kim Halberg om han vil stille op på vegne af Brøndby Golfklub 
- Træplantning ifm. dødsfald 

o Bestyrelsen vil gerne ære vores medlem – Martin tager en snak med Tom 
 

8 Info fra FU 
- Ny pris for prøvemedlemsskab  

o Prisen vil i 2022 være 800 kroner, hvis man melder sig ind i klubben efter endt 
prøvemedlemsskab får man de 800 kr. i rabat. 
 

9 9 – huls banen  
- Der ligger et oplæg der betyderat der er åbnet for 9 hullers bane 

▪ Mandag hele dagen 
▪ Tirsdag til fredag fra kl. 6-14 

- Godkendt 
 

10 BGK’s 25 års jubilæum 
- Vi nedsætter et lille udvalg der kommer med et forslag til næste møde.  Flemming og Karin 

deltager i arbejdsgruppen og Henrik inddrages 
 

11 Info fra Udvalg (med bl.a.) 
- Træ sponsorer  

• Der er udfordringer med de plader der er ved sponserede træer – de forsvinder og er 
vanskelige at vedligeholde. Det forslås at der laves en træsponsorliste i stedet på 
hjemmesiden. Det skal være så nemt som muligt at vedligeholde. Det er vigtigt at de 
mennesker der har sponseret træer orienteres inden vi træffer en anden beslutning.  

 
- Alarmsystem i klubben  

• Er drøftet 
 

- Eliteudvalget 

• Vi skal se om det er muligt at finde en fælles tøjsponsor 

• Vi har tilmeldt 5 hold og kan have udfordringer med at stille et seniorhold – men der 
arbejdes på sagen. 

- Byggeudvalget 
o Mads og Flemming er i gang med at lave en samlet gennemgang af alle bygninger. Vi må 

forvente at Brøndby kommune vil komme med et nyt oplæg til idrætsforeninger – vi 
afventer dette oplæg. 

- Baneudvalget 
o Letbanen er gået i gang med at skyde under ringvejen som fører ind til projektet om at 

fylde vores søer 
o Peder og Geddas har haft møde med stadsgartneren efter henvendelse om at rørlægge 

noget af det åbne dræn. Vores vandhuller er omfattet Naturbeskyttelsesloven. Vi skal lave 



en konkret ansøgning hvis vi skal have rørlagt en del af det åbne dræn for at gøre 
overgangen bredere. En proces som tager lang tid 

o Der er blevet ryddet op i trærækken på hul 10 – der ligger brænde ved greenkeepergården 
det kan hentes inden klokken 14 på hverdage. Alle, også ikke medlemmer, er velkomne til 
at hente brænde 

o Der er tilbud til nye riste til boldgraven ved boldautomaten, som er accepteret af FU 
o DGU´s banekonsulent og banearkitekt kommer ud og kigger på banen 16. marts 

- Juniorudvalget 
o Der er ansøgt om at få 3 hold med i juniorturneringen. Det planlægges hvordan træningen 

kommer til at foregår 
- Begynderudvalget 

o Nyt om kvinder og golf – Geddas deltager i hans arbejdstid i programmet der kører fra 28. 
april til den 16. juni 

- Turneringsudvalget 
o Planen er lagt for 2022 og det er det samme antal turneringer som i 2022 

- Sponsorudvalget 
o Kvickly er kommet med forslag til at den 28. marts arrangeres vinsmagning, der sendes 

besked ud med tilmelding. Der bliver lagt kuponer i sekretariatet som medlemmerne kan 
hente og få ombyttet til en pose kaffe ved besøg i Kvickly. Kvickly vil gerne lave nogle 
konkurrencer på Kvicklys Facebookside, som hjælp til markedsføringen af BGK.  

 
12 GF onsdag den 23. marts 2022 

- Følgende er på valg: Karin, Mads og Flemming – stiller op igen 
- Kasser på valg: Martin – stiller op igen 
- Formand på valg: Finn – stiller op igen 

 
13 Eventuelt 

• Næste møde er den 14. marts 
 


