
Referat af bestyrelsesmøde den 3. oktober 2022: 
 
Til stede: Finn, Peder, Mads, Helge, Peder, Karin 
Afbud: Martin, Flemming 
 

1 Valg af dirigent 
o John 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Regnskab  
o Udskydes 

 
4 Åbne poster: to do opgaver 

 

• Tilmelding af BGK til Golfspilleren i centrum 
o Finn undersøger hvad det kræver og om der er et gratis kursus 

 
5 Årshjul 

o Martin opfordres til at sende budgetskemaerne ud til udvalgsformændene 
o Der gennemføres APV i den renoverede bygning 
o Der gennemføres MUS samtaler i november 
o Der planlægges et temamøde i bestyrelsen i november – FU kommer med forslag til emner 

 

 
 

6 Info fra Formand 
 
- Situationen omkring greenkeepergården 

o Greenkeeperne er flyttet ind men der er fortsat mange mangler. Brøndby kommune vil 
sørge for at rengøre af den kolde hal. Der er stadig nogle kommunikationsudfordringer, 
derfor er det formanden og Nina fra Brøndby kommune der kommunikerer og 
delegerer. Der er stadig udfordring med det varme rum – manglerne skal udbedres 
”hen ad vejen” – det er vi ikke tilfredse med.  

- Situationen omkring henvendelse til kommunen  
o Formanden har sendt en skrivelse til kommunen. Brøndby kommune kigger på om der 

er noget de kan gøre. Det handler om at BGK har nogle væsentligt anderledes forhold 
end alle andre klubber i kommunen. Vi håber at de vil kigge positivt på formandens 
henvendelse. 

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) 2019-22 FM/CG 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 

Danmaksturneringen
SEK

Oktober November December



 
7 Klubbens it-systemer  

o OK – FU ser hvor midlerne kan findes 
 

8 Bestyrelsens selvevaluering for sæsonen (årshjul september) 
o Sættes på strategimødet 

 
9 Oplæg fra Henrik Koch i sekretariatet 

o Bestyrelsen mener at det er en god idé at binde ejerskabet for beslutningerne tættere på 
bestyrelsen og sekretariatet. Finn taler med sekretariatet om, hvem der deltager. 

 
10 Medlemssituationen 2023 

o Lægges på strategimødet, der er vigtige beslutninger forude – vi står i en situation hvor 
mange familier er trængt denne vinter og måske vælger golfmedlemsskabet fra.  

 
11 Sænkning af temperatur til 19 °C (kommunal opfordring) 

o Vi følger anbefalingerne 
 

12 KM 2023 i stableford individuel og par? 
o God idé at lave et andet format så flere vil deltage. Det kræver en grundig planlægning og 

mere lys på KM så der også kommer flere tilskuere. Vi nedsætter et udvalg der kigger på 
det og kommer med et oplæg. 2 fra turneringsudvalget og Peder og John – udvalget 
indhenter fornøden viden hvor det er nødvendigt. 

 
13 Ny Eliteudvalgsformand  

o Jill træder tilbage som formand for eliteudvalg og Karin træder i stedet. 
 

14 Hvilke rettigheder har man som ”Passivt medlem” i BGK? 
o Klubbens vedtægter: § 2 Stk. 2 Såvel passive som aktive medlemmer optages. Kun aktive 

medlemmer har ret til at spille på banen. Passive medlemmer har adgang til klubhus og til 
klubbens arrangementer og til træningsfaciliteter. 

o Det er kun klubbens medlemmer og passive medlemmer der har adgang til faciliteterne – 
boldnøgler er ikke til ikke medlemmer. 

 
15 Mail fra Stig Bindner ang. klipning af greens 

o Der er kommet en klage over hastigheden på greens. Vi har haft en defekt tromle og derfor 
har hastigheden på greens ikke være som den plejer. Vi burde have orienteret om de gener 
som den manglende tromle har haft på greens. 

 
16 Info fra FU 

o Intet møde 
 

17 Info fra Udvalg 
o Juniorerne –  

▪ DGU har været forbi med inspiration til drift af juniorafdelingen 
▪ 14. oktober er sidste dag 

o Baneudvalget 
▪ Mandskabet er 31. august flyttet i greenkeepergårdens mandskabsfaciliteter 
▪ Der har været besøg fra den belgiske golf union for at se på BGKS og andre 

golfklubbers pesticidfri drift.  



▪ Plejeplan for banen er lagt på hjemmesiden. 
▪ Bunkers på hul 14 er under renovering. 
▪ Gave – en granitbænk - fra DGU til 25-års jubilæet bliver placeret ved boldvasker på 

hul 12. 
o Regel og etiketteudvalget 

Forslag til ændringer: 
▪ Lokalreglen omkring hul 16, om at man må spille en provisorisk, hvis ikke man kan 

se om den kommer over søen – taler om det på næste møde 
▪ Der laves en dropzone på hul 16 i forhold til det første hegn – vi drøfter det på 

næste møde 
o Turneringsudvalget 

▪ Tak til at kaninerne, i forbindelse med Regionsgolf, udviste fleksibilitet og konduite 
og fik reddet en fejl fra Regionsgolf-koordinatoren.  

18 Generalforsamling 2023 
o 15., 22. og 29. marts er i spil – Finn spørger beder sekretariatet om at undersøge 

19 Vogntilladelse 
o Vi følger reglerne fra sidste år. 300 kr. for en vogntilladelse fra 1. november og måtter til at 

slå fra på banen. Vi skriver ud om at pengene går til vedligeholdelse af banen.  
20 Eventuelt 

o Norsk elkraft har været og kigge på vores energiforbrug – vi gransker den rapport der 
kommer, for at se om der kan spares nogle steder 

o Vi har fået en henvendelse fra et medlem der ønsker at leje en P-plads i pumpehuset. Så 
længe vi ikke har behov for pladsen, giver vi tilladelse. FU udarbejder et forslag til aftale, 
der fremlægges på bestyrelsen. 

 
 


