
 
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 24. juni kl. 17:30 i klubhuset. 

 
Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Peder Sustmann (PS), Henrik Christen-
sen (HC), Peter Falk (PF), Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Jens Ras-
mussen (JR).  
 
Gæster:  Carsten Thorsen (CT) og Jill Mehlbye (JM). 
 
Afbud:  

 Dagsorden   
 

Referat 

 Orientering og dialog med ud-
valgsformænd 

JM orienterede om klubbens mange hold og deres placering i 
Danmarksturneringen og bekendtgjorde, at elite søger turne-
ringsleder til Danmarksturneringen som skal være udpeget 
straks efter at kampdagene for Danmarksturneringen 2020 er 
planlagt. JM fortalte at der er god tilslutning til elitetræning i 
år. Bestyrelsen ønskede klare regler for træning og tøj til eliten 
inden noget meldes ud – PF udarbejder dette. 
 
CT fortalte at der er 11 i udvalget hvoraf 6 er noget mere ak-
tive end de øvrige. En vagt tager ca 2 timer og køres fra hul 18 
og baglæns. Banekontrollen tages pænt imod og gæsterne ro-
ser banen. Carsten konstaterede, at synligheden er det vigtig-
ste. PF spurgte til langsomt spil – Carsten svarede at de af og 
til beder folk lukke igennem og andre gange beder dem om at 
skynde sig. Banekontrollen påtaler også hvis ikke etiketten 
overholdes – feks når vognen trækkes imellem bunker og 
green. Carsten ønsker skilt på tee 1: Kun spil når du har be-
kræftet din tid og betalt greenfee. Træningsområder og Driv-
ing Range er også omfattet af banekontrollen 

1. Valg af dirigent 
 

TEJ blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 20. maj 2019. 

 

TEJ hjælper JR med opdatering af referatet fra maj således at 
bestyrelsens beslutninger er tydelige. Opdateret referat frem-
sendes til alle i bestyrelsen for skriftlig godkendelse senest fre-
dag den 5. juli. Bestyrelsen skal kommentere senest 12. juli. 

3. Åbne poster Åbne poster blev gennemgået og opdateret. 

4. 
 

Budgetopfølgning 
 

Vi har i første del af året fået lidt flere medlemmer end for-
ventet hvilket giver lidt større indtægter. Vi forventer ikke at 
dette fortsætter i samme grad. Greekeeperne har fået bevilli-
get ekstra penge til reperation og eftersyn af maskiner m.v. 
hvorfor vi er over budgettet på greenkeeperne samlet set. Ef-
ter første halvår udarbejder OR, JR, Anne og Gedas revideret 
budget på baggrund af 1. halvårs realiserede tal 

5. Medlemsstatistik Medlemsstatistik blev gennemgået. Bestyrelsen ville vide 
hvorfor medlemmer i nogle tilfælde bliver udmeldt midt i et 
kvt. og ikke i slut kvartal jnf. vedtægterne.  
Efterskrift: JR har undersøgt og svaret er, at det sker i forbin-
delse med dødsfald, eller såfremt et medlem bliver eksklude-
ret som følgende af manglende betaling. Eksklusionen sker 
den dato sagen bliver ekspederet i bogholderiet. 

6. Greenfeestatistik Indtægter for Greenfees er under budget – JR stillede forslag 
om kampagne i juli som blev vedtaget. Se punkt 15. 

7. Evaluering overordnet strategi Afventer 



8. Status fra udvalg vedr tiltag for æl-
dre medlemmer 

PF opsummerede årsagen til udvalget blev nedsat: på GF var 
der forslag fremme om udnyttelse af banen og lettere tilgang 
for både ældre og erhvervsaktive. Bestyrelsen ønsker at være i 
dialog med medlemmerne. PS laver budget på omlægning af 
sløjfer. 

9. Status fra udvalg vedr. bæredygtig 
golfklub 

Møde er afholdt mellem TEJ, HM, JLH hvor plan for opstart af 
projekt Bæredygtig Golfklub blev aftalt. Der er planlagt møde 
med gruppen og hele personalet - aftalt til den 11. juli kl 8.00 
– hvor ide-generering og opstart for medarbejdere gennem-
gås. 

10. Frivilligt arbejde i BGK – kulturen i 
BGK 

Afventer 

11. Opfølgning vedr. status på maski-
nerne og bygningerne 

Status overblik på ”to-do-liste” vedr.  maskiner / greenkeeper-
faciliteter blev gennemgået og opdateret. Fornyelse af tilla-
delse til vandindvinding blev gennemgået. Tilladelse til vand-
indvinding er betinget af en række punkter som skal overhol-
des og ajourføres løbende. PS og Gedas har afholdt møde med 
kommunen i forbindelse med deres tilsyn af tilladelse til vand-
indvinding og gennemgået alle disse krav og arbejder på at få 
betingelser opfyldt så fornyelse af tilladelsen kan godkendes. 

12 Generalforsamling 2020 Både Kilden og Brønden er optaget på vores ønskede datoer. 
Følgende datoer kan bruges: 24, 25.26, 30 eller 31. marts. Den 
26. marts er at foretrække. JR undersøger om kommunen kan 
hjælpe med lokaler. 

13. Orientering fra formanden TEJ gennemgik status for ansøgninger til Brøndby Kommune 
med følgende 3 sager: Erstatning efter indbrud, udskiftning af 
kloak, samt forlængelse af huslejefritagelse.  
Kommunalbestyrelsen har godkendt Erstatning efter indbrud 
og udskiftning af kloak jfr. BGKs ansøgning. Endvidere har 
kommunalbestyrelsen besluttet at tilbyde BGK en nedsættelse 
af huslejen på greenkeeperbygningen mod tilsvarende forlæn-
gelse af huslejeperioden. Praktisk gennemførelse skal drøftes 
med kommunen snarest muligt – TEJ og PF gør dette. 
Forhandlinger med 3F er afsluttet – beregningerne er kontrol-
leret og godkendt af vores revisor Redmark.  

14. Orientering fra udvalgene 
 

Eliteudvalg, PF: PF undersøger om vi skal tilmelde et Superve-
teranhold til DK-turnering i 2020. Der er et ønske fra elitespil-
lerne om et Superveteranhold. 
 
Baneudvalg, PS: Baneudvalget består af PS, Frank Wintzensen 
og Johnny Ljungberg. Oplæg på fairway slutter 1. juli. Ny green 
hul 13 åbner til sæsonstart 2020. Bestyrtelsen vil holde møde 
senere på året som kun omhandler banen. 
 
Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke  
 
Aktivitetsudvalg, HM: MH taler med PS/Gedas om hvilke opga-
ver som kan udføres af frivillige. JR sender i samarbejde med 
HM mail ud for at skaffe hjælpere til konkrete opgaver. HM la-
ver beredskabsplan for klubben. 
Arbejdsmiljødrøftelser afholdes mellem Gedas/JR og PS. 
 
Regel- og handicapudvalg, PS: Intet at bemærke 
 
Byggeudvalg, PF: På greenkeepergården er der et problem 
med håndtering af regnvand. PF er i dialog med kommunen. 
 



Juniorudvalg, JKL: Juniorer kom i gruppefinale hvor de des-
værre tabte, men super at de nåede finalen. 
 
Turneringsudvalg, HM: Der er 31. tilmeldte til årets Rækker-
mesterskaber. Turneringsudvalget vil ikke afholde rækkeme-
sterskaberne – det gør JR og PS med hjælpere. 
 
Sponsorudvalg, JR: Sport Direct Open afholdt med 43 delta-
gere. 
 
Familieudvalg, HC: 2 søndage afholdt med 15 børn med god 
stemning. Næste Familiesøndag den 1. august. 
 

15. Orientering fra sekretariatet Mobile Pay til atomaterne i klubhuset er lovet klar inden for et 
par uger. Øl vil stige - alle andre priser er uændrede. Boldma-
skinen får også mobilepay. 
Vi har haft en medarbejder fra kommunen i 4 uger som har 
klippet hæk, luget ukrudt, rettet fliser og kanter. 
Vi har modtaget tilbud på kameraovervågning kr. 10.000 ex ar-
bejdsløn og ex moms 
Bestyrelsen vedtog at medlemmer kan medbringe max 3 gæ-
ster til kr. 100 i juli, samt at gæster kan købe 5 greenfees til kr. 
900 – også til brug i juli. Købere af 5 greenfees kan gemme 
kvittering og få trukket fra ved evt. indmeldelse 
Produktionsskolen laver 100 stk. stærekasser til opsætning på 
banen og lægger måske fliser foran buggierum efter sommer-
ferien 

16. Eventuelt Kommende aktiviteter: Bestyrelsen mod personale 29. juni kl 
8.00 på Helsingør. Bestyrelsesmøde d. 26. august, 16. sept., 
21. oktober, 18. november, 16. december, 20. januar, 17. fe-
bruar, 16. marts. Julefrokost den 23. november kl 13.00. 
Sponsormatch d. 30. august. 21. september turnering for Fri-
villige + HH, Anne og JR. Afbud fra PF 
 

   

 


