
Referat af bestyrelsesmødet den 17. oktober 2022: 
 
Til stede: Finn, Martin, Flemming, Helge, John, Peder, Henrik (sekretariatet), Karin 
Afbud: Mads 
 

1 Valg af dirigent 
o Martin 

 

2 Valg af referent 
o Karin 

 

3 Regnskab  
o Vi er bagud på kontingentet og energien er den post der ødelægger budgettet. På trods af 

enorme udgifter til energi er vi ´kun´25.000 bagud i budgettet.  
o Budgetskabelonerne for 2023 er ved at blive tilpasset og fremsendes til alle udvalgene. 

 

4 Åbne poster: to do opgaver  
o Adgang til klubbens Z-drev og It-forhold – der arbejdes videre med de arbejdsopgaver der 

blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde 
o Der arbejdes mod at fremlægge en 5-årsplan på generalforsamlingen hvor alle økonomiske 

aspekter er med 
o Tilmelding til ”Golfspilleren i Centrum” – der har været afholdt møde med DGU hvor 

programmet er blevet præsenteret. Der er en stor del af rapporterne der køres automatisk 
af DGU. Indstillingen fra Finn, John og Henrik er at det er et must at vi får programmet.  

o Opdatering af mesterskabsplaketter og hole in one – der er kommet et forslag om en pris 
på opdatering. Der bestilles messingplader til alle dem der mangler. 

o Granitbænk – gaven fra DGU indkøbes og placeres på hul 12. 
 

5 Årshjul 
 

Oktober November December 

Aktivitet Ansvarlig Aktivitet Ansvarlig Aktivitet Ansvarlig 

Lukke Range CG/Pro Bestyrelsesseminar Bestyrelsen 
Turneringsplan - 
begynd Turneringsudvalg 

Vinterbane CG MUS FM Forsikrings check  SEK 

Venskabsklubber slut SEK 
APV (hvert 3. år) 
2022-25 FM 

Materiel forsikring 
check CG 

Aflæse måler i 
v.boring CG Bane lukke CG 

Gennemgang af bag-
skabe SEK 

Pejle grundvandspejl i 
v.boring 

CG 

Ajourføring af 
status, vision og 
strategi for bane og 
klubhus 

Bestyrelsen 
Klargøring 
Årsregnskab 

SEK/KAS 

    

Orientering fra 
udvalgsformænd, 
budgetoplæg 
fremlægges for 
udvalgsformænd 

Bestyrelsen 
Tilmelding til 
Danmarksturneringen 

SEK 

 

 
6 Info fra Formand 
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- Henvendelse omkring ”Venskabsturnering for hold” 
o Vi siger nej tak 

- Norsk Elkraft har lavet en undersøgelse om vores strømforbrug for 4 målere. Vi bruger ikke 
forholdsmæssigt meget strøm, men fra 2020 til 2021 er vore strømforbrug steget – dette kan 
skyldes, at vi både har haft byggeri og har fået en café. FU kigger på om der kan spares noget 
strøm nogle steder.  

 

7 Indførelse af pensionist medlemskab 
o Vi har fået en henvendelse om at finde et nyt kontingentmedlemsskab til pensionister – 

medlemstallet for pensionister er meget højt i BGK og derfor vil de økonomiske 
konsekvenser være for store. Det kan ikke gennemføres. 

o Buggyer – vi vil gerne nedsætte beløbet for leje af buggyer, men vi har for få. Vi har stor 
forståelse for, at vi har medlemmer der har svært ved at komme rundt uden hjælpemidler. 
Vi undersøger hos en elektriker hvad det koster i strøm og øvrig vedligeholdelse og sætter 
punktet på igen. 

 

8 Redigering af klubbens hjemmeside – endnu engang! 
o Vi har en hjemmeside som fortsat ikke er opdateret. Vi går ind og kigger på teksterne, 

retter dem til og sender til Peder. Vores hjemmeside er ikke ordentligt skruet sammen – 
det er svært at finde oplysninger. Vi trænger måske til en ny hjemmeside. John, Karin og 
Peder sætter sig sammen i løbet af vinteren og kigger den igennem og rapporterer, hvad vi 
ser der eventuelt skal rettes.  

 

9 Info fra FU 
o Situationen med greenkeepergården – modtaget kompensation for yderligere 2 måneders 

husleje 
o MT Højgård går på mandag i gang med at rengøre den kolde del af bygningen 
o Vi har endnu ikke hørt fra vores henvendelse fra Brøndby kommune 
o Dialog med Lars Madsen om prisen på parkeringsplads 
o Skal der være nye Elpriser til medlemmerne – vi anbefaler at prisen sættes op set i lyset af 

energipriserne. Finn undersøger i sekretariatet, hvad et par tilfældige medlemmer betaler 
over et år 

o Nye måtter – vi vil gerne se nogle flere forslag til forskellige typer – det koster ca. 50.000 at 
skifte dem, de bestilles til opstarten af sæson 2023 

o Cafeen har rettet henvendelse omkring nyt tag til terrassen – Flemming undersøger hvad 
det koster. Vi undersøger hvad læsejl koster. Cafeen vil gerne sponsere en turnering. Vil 
også gerne lave et forslag om et socialt arrangement med barbecue og andet.  

 
 

10 Info fra Udvalg 
- Begynder/rekrutteringsudvalg 

o Kaninerne ønsker banen (hul 1, 11 – 18) lukket helt mandag eftermiddag – gemmes til 
strategimøde 

o Kaninerne ønsker flere regel og etikette kurser (løbende) 
▪ Peder stiller op til de kurser der ønskes 

o Helge har talt med HH om det forløbende år med begyndere og nye medlemmer. Det 
er gået rigtigt godt. Det plejer at ligge om mandagen, hvor vi har de andre 
begynderopgaver. HH har foreslået at det ligger om torsdagen for 2023. 
 

- Rekrutteringsudvalg mangler fortsat flere medlemmer 
o Måske et nyt medlem på vej i udvalget – nu 4 eller 5 medlemmer i udvalget 



- Turneringsudvalget 
o Diverse turneringer / lukninger af banen: Gunstart kl. 08:00 / åben banen efter 4 timers 

spil (henv. fra HH) – HH mener at blokeringen varer for længe.  John tager det med i 
turneringsudvalget til drøftelse 

o Alice og Jesper inviterer til vintergolf igen - dejligt 
o Regionsgolf – John inviterer til møde med alle holdledere. I BGK stiller vi med stærkest 

mulige hold. Der er stillet forslag på årsmødet om, at de hold der spiller slutspil kan 
prøvespille den bane der spilles – men klubberne var imod 

o Juniorturnering – D4 spilles den 2. september 2023 på vores bane 
- Sponsorudvalget 

o Det er hårdt arbejde – og svært at skaffe sponsorer – der arbejdes videre. DGU 

fortæller, at hvis vi tilmelder os golfspilleren i centrum får vi 3 nye sponsorer       
 

- Eliteudvalget 
o Evaluering af sæson 2022 

▪ Superveteranerne er blevet i 1. division 
▪ Veteranerne er rykket op i første division 
▪ 1. Herre blev i 4. division 
▪ Seniorholdet og 2. Herre har tabt deres kampe – men det har været 

gode/tætte kampe og der har været et godt sammenhold i begge trupper. 
o Træning 

▪ Superveteranerne har været flittige til træning, men resten af truppen har ikke 
været flittige til træning. Vi forsøger at lægge træningen om så 1. og 2. herrer 
træner om torsdagen og veteraner og senior træner om onsdagen – 
superveteranerne fortsætter deres træning på samme tidspunkt som i år. Ved 
at omlægge veteran/seniorer og herrer får vi samlet herretræning og 
karambolerer ikke med dame- eller herredag. 

o 1-2 herre samles til én samlet trup der har et tæt samarbejde om holdstillelse – der har 
i de seneste år været udfordringer med at kunne stille 1. hold, og der har derfor skulle 
lånes spillere fra de andre trupper. Det forsøger vi at råde bod på ved at få sat en trup 
fra starten, der kan spille alle kampe. 

- Byggeudvalget 
o Greenkeeperbygningen er stadig det store emne. Der har været afholdt møder og der 

udestår stadig de ting vi har kontaktet kommunen omkring – oliefyr, indvendig 
vedligeholdelse (klubhus og sekretariat) og andet. Vi har et udestående omkring en lift 
der er blevet skadet – der er tilsyneladende ikke nogen forsikring der dækker. Vi har 
lavet en ansøgning til idrætsudvalget – det er uforståeligt, at det er os der skal skrive 
den – men den er fremsendt og vi afventer betaling. 

- Baneudvalg 
o Der er sendt en ansøgning omkring overdækning hul 13/14 og udvidelse af søen på hul 

2/10. 
o Geddas og Peder har holdt erfamøde med flere klubbers greenkeepere – det var 

interessant 
- Regeludvalg 

o Oplæg omkring dropzone ved hul 16 – fra regelsættet kan man lave en dropzone når 
der er et hegn. Forslaget droppes. 

 

11 Bestyrelsens selvevaluering for 2022 
o Sættes på strategimøde 

12 Eventuelt 


