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Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, mandag d. 2. august 2021 kl. 15.00 

 

Mette Munch Mikkelsen (MMM) Pia Gudbergsen (PG) Elsebeth Pedersen (EP) Troels Borup 

(TB) Lars Henrik Jørgensen (LHJ) Uni Houmann (UH) Torben Munk (TM) 

 

Nyt fra formanden: (MMM) Den nye hjemmeside er overordnet ved at være lavet klar, med 

de ting der er overført fra den tidligere hjemmeside. Der mangler finpudsning, efter 

leverandørs ferie afvikling, ventes den at blive helt færdiggjort. Jørgen Peter har indkøbt 

skærver til udlægning inde under overdækket på driving range. (MMM) sørger for at nye 

bord&bænkesæt bliver leveret til at sætte op på området ved driving range. Der er ros fra 

(MMM) til turneringsudvalgets indsats ved afviklingen af BM. Medlemmerne af udvalget 

havde styr på tingene med at byde spillere velkommen, udlevere scorekort etc. 

Medhjælperfesten: Der er 55 medlemmer tilmeldt til festen, der afholdes fredag d. 6. august 

i BGK, hvor der som optakt til festen spilles en 9-hullers turnering. (LHJ) sørger for at telt 

lånes/opsættes. (PG) bestiller/indkøber mad og drikke etc. (MMM) sørger for præmier. 

Bestyrelsen mødes i god tid på dagen og hjælpes ad med de praktiske opgaver.  

Nyt fra udvalg: 

Økonomi&Budget: (PG) Foreløbigt budget er positivt med ca. kr. 350.000 i overskud. 

Budgetopfølgning vil blive udarbejdet inden næste bestyrelsesmøde.  

Klubhus: (EP) Gavlen på klubhuset ud mod putting green, trænger til ny beklædning. (EP) 

planlægger udskiftningen med Peter Holm Jensen.  

Rekruttering&Begynder: Det indskærpes at golfskoledeltagere møder til 

regelundervisning, DGUs regelprøve bør ikke stå alene. Der vil blive indkøbt og opsat 

kodelås på begynderhytten, så adgangen til hytten begrænses til udelukkende aktive 

golfskoledeltagere. (MMM) kontakter en låsesmed til at varetage opgaven. Der forsøges på 

ny med at afvikle en turnering på Rema 1000 banen, for borgere og turister etc. som ikke i 

forvejen er aktive golfere. (UH) kontakter styregruppen for at medvirke i planlægningen.  

Sekretariatet: (TB) Har udarbejdet forslag til vinter scorekort, der sendes til baneudvalget 

og (MMM) for gennemsyn. 

Turnering: (LHJ) Der har været afviklet en enkelt turnering i perioden med Life Style Golf 

som sponsor. 68 spillere deltog på dagen.  

Evt. Det besluttes i bestyrelsen, at der indkøbes flere bolde til driving range. Elektromotor 

har vi en aftale med ang. batterier til buggys. Der er indgået en sponsoraftale med Knudsker 

EL med henblik på at de kan varetage de store opgaver indenfor området.         
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Næste bestyrelsesmøde: Afholdes onsdag d. 8. september 2021 kl. 17.00 

 

 

Referent: Uni Houmann 

 

 

 

 

 

 


