
Referat af bestyrelsesmødet den 25. april 2022: 
 
Til stede: Finn, Peder, Helge, John, Karin 
 
Afbud: Mads, Martin, Flemming 
 

1 Valg af dirigent 
o John 

 
2 Valg af referent 

o Karin 
 

3 Regnskab  
o Vi er 50 færre medlemmer i dag end vi var den 31. 12. 21. vi fokuserer på at vi skal skaffe 

120 nye medlemmer i 2022 – gerne flere      . 
o Vi skal på et efterfølgende møde drøfte økonomien i forbindelse med vedligeholdelse af 

banen, klubhus og en langsigtet plan. 
 

4 Åbne poster: to do opgaver  
o gennemgået 

 
5 Årshjul 

  

Maj Juni 

Aktivitet Ansvarlig Aktivitet Ansvarlig 

Orientering 

udvalgsformænd Bestyrelsen Evaluering strategi Bestyrelsen 

Orientering fra CG Bestyrelsen 

Match 

Bestyrelse/Personale PS/FM 

    Træner/aktivitetstilskud SEK 

 
o Udvalgsformændene inviteres til bestyrelsesmødet i maj måned 
o Chefgreenkeeperen inviteres til Junimødet 
o Fremover inviteres chefgreenkeeper og Pro til møder i februar 

 
6 Info fra Formand 

- Deltagelse i Brøndby kommunens Folkeoplysningsudvalg Morten 
o Vi har fået valgt Morten til folkeoplysningsudvalget 

- Samarbejde med Brøndby kommune (60+ og Enker/Enkemænd) 
o Projektet kører igen i år – sidste år var der et + på medlemstilgangen fra samarbejdet 

- Gave til BGK ifm. Jubilæum 
o Vi har fået en henvendelse om gaveønsker i forbindelse med jubilæet. Vi ønsker os 

noget som medlemmerne kan se. Vi tænker over hvad det kunne være. 
- El ladestandere 

o Finn har rettet henvendelse til Norlys vedr. el ladestandere til BGK. Der er ikke nok 
strøm så de vender tilbage når de finder ud af om de vil gå videre med projektet. 

- Greenkeeperbygning 



o Finn har kontaktet Brøndby kommune og spurgt hvad status er. Vi har i tydelige vendinger gjort 
opmærksom på at vi finder forløbet stærkt utilfredsstillende. Vi har fået besked om at de forventer 
at bygningen kan afleveres i maj måned – det er stadig utilfredsstillende.  
 

7 Info fra FU 
- Café Fairway 

o Vi har fået en henvendelse i cafeen om at lægge et trægulv på den bagerste terrasse. Vi 
drøfter videre når der ligger et forslag.  

 
8 Frivillig dag 

o Det var en god dag – der blev ordnet mange ting. Det vil være fint, hvis det er muligt, at 
nogle af områder løbende plejes udenfor frivilligdagene. Der fremlægges et konkret forslag 
på maj mødet 

 
9 Golfens Dag 

o Det var en god dag med over 100 besøgene 
▪ Der er nogle forbedringspunkter – parkeringspladsen skal afspærres dagen inden 
▪ Tjeklisten skal gennemgås og udbygges 
▪ Der skal laves konkrete aftaler med cafeen 
▪ Der skal en stærkere organisation omkring bemandingen af posterne 
▪ Der skal også være en stærkere organisering af de forskellige hold 

 
10 25-års jubilæum, hvor er vi i dag? 

o Det kører efter planen 
 

11 Oplæg til greenfeepriser til arrangementer og events 
o Hvis der er fritspilsklubber – opkræves 100 kroner, hvis de kommer i grupper – en gruppe 

betegnes som mere end 8 spillere 
o Gæstearrangement for samarbejdspartnere opkræves 250 kroner 
o Gæstearrangement hvor medlemmer arrangerer opkræves 150 kroner 
o Åbne klubturnering arrangereret af turneringsudvalget opkræves 250 kroner 
o Flexmedlemmer kan deltage i klubturneringer med nedsat greenfee med 100 kr. til 250,-. 
o Åbne turneringer arrangeret af KIK afregnes jf udsendte retningslinjer 

 
12 Info fra Udvalg (med bl.a.) 

o Baneudvalget 
▪ Der bliver spillet 40.000 runder om året 
▪ Baneudvalget arbejder videre med rapportens anbefalinger 
▪ Hegnet på puttinggreen kommer på mandag 
▪ Parkeringspladsen ved de gule palæ er blevet fint  
▪ Greens bliver vertikalskåret og eftersået i næste uge 
▪ Der har været folk ude og kigge efter salamander og sommerfugle – de havde ikke 

fundet noget 
▪ Boldmaskinen har været i stykker i dag – vi er sårbare hvis der ikke er nogle der kan 

se på den 
▪ Peder har kontaktet et jysk firma vedr. palisader – de fremkommer med et tilbud, 

der er bidrag til de 2 vi har 
▪ Peder fortalte om rapporten fra DGU konsulentens gennemgang af banen. Der var 

ingen bemærkninger, og baneudvalget kan arbejde videre med rapporten og 
strategien og samle det i en handlings/udviklingsplan for banen. 



o Rekrutteringsudvalget 
▪ Kvinder og golf er i gang – det bliver godt 
▪ Der mangler frivillige til rekrutteringsudvalget – de er i gang med rekrutteringen 

      
▪ 1. maj går kaninklubben i gang med turneringen og de vil gerne involvere kvinder 

og golf 
o Eliteudvalget 

▪ Udfordringer med velkomstmail til de andre klubber – Karin laver et skema til 
sekretariatet 

▪ Danmarksturneringen starter om lidt – vi er klar 
o Sponsorudvalget 

▪ Svært at finde nye sponsorer, der bliver gjort en stor indsats 
▪ Nybolig – deres aftale udløber i år og fortsætter på den lille flagstang  
▪ Der afholdes en sponsor match den 10. juni 
▪ Kvickly vil gerne lave en vinsmagning den 25. maj 
▪ GF-forsikring var her på golfens dag og vil gerne lave et samarbejde med klubber i 

klubben og ligeledes være præmiesponsor ved en klubturnering 
o Turneringsudvalget 

▪ Ægteskabsturneringen aflyses – der er kun 10 tilmeldte, det undersøges hvor 
årsagerne til den spinkle tilmelding kan være. Det undersøges om der kan laves en 
parturnering hvor der ikke er krav om at man lever i et ægteskabslignende forhold 

o Tøj 
▪ Der er lavet en aftale med POLO shoppen om bestilling af trøjer. Birgitte Riisgaard 

står for koordineringen af bestillingerne. 
 

13 Bestyrelsens loyalitet overfor dens egne beslutninger 
o Drøftes på et kommende bestyrelsesmøde når vi er fuldtallige 

 
14 Eventuelt 

o Golfboks skal sættes op til rabat til gæster for spil med medlemmerne – det er vanskeligt. 
Vi undersøger hvordan andre klubber håndterer rabatter 

o Boldnøgler kan alene købes af klubmedlemmer – det er ikke muligt at have boldnøgle uden 
at være medlem, boldnøglen er personlig 

 


