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Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, torsdag d. 6. januar 2022 kl. 15.30 

 

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

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

Fravær: Troels Borup (TB) 

Nyt fra formanden: (MMM) Planlagt en indendørs minigolfturnering for BGKs medlemmer 

i Juuls Minigolf, afvikles d. 19. februar 2022. Udarbejder dagsorden til det fælles udvalgs-

/bestyrelsesmøde og udsender til deltagerne.      

Økonomi og budgetopfølgning: (PG) Orienterer om budgettet, der fremlægges for 

medlemmerne til Generalforsamlingen. (EP) Har udarbejdet et budget over de 

byggeopgaver og forbedringer der vil skulle iværksættes indenfor nær fremtid, troldtekt 

beklædning til loftet i cafeen, udskiftning af beklædning på sydvendt gavl på klubhus samt 

ny buggyoverdækning. Endvidere besluttes det at indkøbe en boldvasker til driving range 

samt nye bolde og bold magasiner, som en del af den planlagte opgradering af driving range 

området/udstyr. Udgifter til færdiggørelse af vandingsanlæg og en ny ”ruller” til greenpleje 

og en brugt områdeklipper. Samlet er udgifterne budgetteret til at beløbe sig til ca. 330.000 

kr. ”Ruller” og områdeklipper leases, det betyder næsten uændrede leasingydelser de 

næste 4 år. Nyt tag på maskinlængen i greenkeepercentret udsættes til 2023, hvor der ikke 

forventes større anlægsudgifter eller køb af maskiner.                                

Nyt fra udvalg:             

Rekruttering&Begynderudv.: (UH) Der er planlagt opstart af golfskole 6. april 2022, 

markedsføringsmateriale er under udarbejdelse.        

Turneringsudv: (LHJ) Turneringsplanen er på plads. Der afholdes et onlinekursus (modul 

1) i turneringsledelse tirsdag d. 11. januar 2022. Modul 2 planlægges afholdt i BGK med 

ekstern underviser fra DGU. Der er lavet aftale med Nyker Forsamlingshus om leje af lokaler 

til BGKs Generalforsamling onsdag d. 23. februar 2022.       

 

Evt. Ingen bemærkninger   

                  

Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 10. februar 2022 kl. 15.30 

 

Referent: Uni Houmann 
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