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Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, mandag d. 5. juli 2021 kl. 17.00 

 

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

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

 

Konstituering: 

Efter konstitueringen er sammensætningen i bestyrelsen som følgende:  

Formand: Mette Munch Mikkelsen 

Næstformand: Torben Munch 

Kasserer: Pia Gudbergsen 

Sekretær: Uni Houmann 

Bestyrelsesmedlem: Troels Borup 

Bestyrelsesmedlem: Lars Henrik Jørgensen 

Bestyrelsesmedlem: Elsebeth Pedersen 

 

Nyt fra formanden: (MMM) Har indhentet tilbud på hjemmeside til brug i BGK på platform, 

opstart og vedligehold. Det forelagte tilbud koster 10.000 kr. for platform og opstart. 

Vedligehold beløber sig til 2500 kr. om året. Platformen vil være kompatibel med 

smartphones - IPad. Der vil være mulighed for at de forskellige udvalg, selv kan tilgå 

platformen og lægge info. etc. op. Bestyrelsen vil efter nærmere gennemsyn af 

tilbud/eksempel, beslutte og evt. igangsætte bestilling af løsning indenfor de nærmeste 

dage.  

 

Rette Vedtægter: (PG) De nylige vedtægtsændringer der blev besluttet af GF. vil blive rettet 

i vedtægterne. (PG) tager sig af opgaven.  

 

Opsætning & planlægning af medhjælpermatch: (MMM) er tovholder på opgaven til 

medhjælpermatch/fest d. 6. august 2021. Matchen bliver en 9-hullers turnering med 

efterfølgende spisning&fest. 
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Status på det nye booking golfbox system: Grundet Covid 19 ligger forsinkelsen hos 

nets. Det vides ikke, hvornår vi kan forvente software leveret, så systemet kan opsættes og 

ibrugtages. 

 

Skærver på P. plads/overdækket range samt bord&bænkesæt til rangen: (MMM) 

undersøger mængde og priser på skærver, samt bestiller to bord&bænkesæt til range 

området.  

 

Oprydning omkring greenkeepercenter: Bestyrelsen kommer med oplæg til en 

efterårsweekend i september/oktober, hvor der med hjælp fra medlemmer ryddes op og 

køres udtjent materiel og skrot væk. 

 

Status på ny rude i dør, skilt v. dør og tekst på væg: De forskellige dele er bestilt. Der 

følges op på, hvornår forventet levering vil ske. 

 

Nyt fra udvalg:  

Junior: (MMM) Har udarbejdet forslag/eksempler til oplysnings foldere med ens layout for 

juniorer, begyndere, samt prisgrupper for BGKs forskellige kontingenter/udlejning. Efter 

tilretning/færdigfremstilling, vil de blive sat frem i klubhuset, så gæster/interesserede hurtigt 

vil kunne danne sig et overblik over muligheder for aktiviteter og medlemskaber.  

Der har været afholdt sommergolf med 20 tilmeldte børn, og frivillige har hjulpet til med 

afviklingen. (MMM) Håber de frivillige fremadrettet vil hjælpe til med lignende ad hoc-

opgaver.   

 

Sekretariats/velkomstteam: (TB) både sekretariatet og velkomstteamet kører med fuld 

styrke, og får løst mange forskelligartede opgaver. 

 

Sponsor/Turnering: (LHJ) Den 3-7-21 blev der afviklet en velgørenhedsturnering, med 

golfkompagniet/Mizuno som sponsor. Der var en god tilslutning til turneringen, med 119 

tilmeldte. Sponsorudvalget har fortsat fremgang i arbejdet med at skaffe sponsorer til 

klubben. Der er brug for at rekruttere nye medlemmer til turneringsudvalget, da enkelte 

medlemmer af udvalget er overgået til opgaver i andre udvalg.  
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Hus/Byg: (EP) Har undersøgt muligheder for at udvide P-pladsen og få bygget overdækning 

til buggyer. Der skal udarbejdes ansøgninger til relevante myndigheder. (EP) vil i 

samarbejde med Peter Holm Jensen forsætte arbejdet med planlægning/ansøgninger til 

projektet.  

 

Rekruttering/begynder: (UH) Det første hold af golfskoledeltagere afslutter deres 3 mdr. 

prøvemedlemskab d. 1. august, de vil blive informeret om de forskellige muligheder der er 

for fortsat medlemskab af BGK. Der vil blive indhentet en kort evaluering af forløbet fra den 

enkelte deltager til brug for fremtidig planlægning af begynderforløb i BGK. Sidste F.F. 

arrangement har været afholdt 26-6-21. Efter henvendelser fra sidste års deltagere i arr. 

med ønske om at deltage igen, vil der blive afholdt et ekstra arr. i juli mdr. 

 

Evt.: Der implementeres et nyt regnskabsprogram til brug for løsning af kasserer opgaver. 

(TB) har modtaget et tilbud fra en repræsentant på sprinkler caps til banen, de er bestilt.  

 

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 2. august 2021 kl. 15.00   

 

 

Referent: Uni Houmann 

 

 

 

 

 

 


