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Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, torsdag d. 10. februar 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) Mette Munch Mikkelsen (MMM) Torben Munk (TM) 

 

Nyt fra formanden: (MMM) Udfærdiger baneguide set up. Afventer side annoncer fra 

sponsorudvalget, når de er på plads, vil guiden være klar til tryk. 

Økonomi og budgetopfølgning: (PG) Fremlægger årsregnskabet for bestyrelsen. 

 

Nyt fra udvalg:                   

Turneringsudv: (LHJ) Der har været afholdt onlinekursus (modul 1) i turneringsledelse for 

de nyligt tiltrådte medlemmer af turneringsudvalget. Afventer tilbage melding fra arrangør, 

om dato for kursus afvikling i modul 2. Der er aftalt og fordelt de turneringer, der vil blive 

udlodnings turneringer hen over den kommende sæson. Mizuno v/Jesper Pihl og Arvidsen 

Golf Academy vil være sponsor til hovedpræmien. (LHJ) Orienterer fra sponsorudvalget, at 

der er indgået sponsoraftale for buggy. Der arbejdes videre med nye sponsorater. 

Byggeudv.: (EP) Der har været afholdt møde i byggeudvalget, og der er fundet løsning på 

opgaven med loftsbeklædning. (EP) Indhenter pris og bestiller materialer hjem til 

beklædningen. (EP) Har udarbejdet tegning over byggeri til buggyoverdækning. (EP) 

indhenter tilbud på materialer til projektet. Ansøgning udarbejdes til Plan&Byg i Tejn. Når 

tilladelsen er på plads, vil byggeriet herefter blive igangsat. 

Rekruttering&Begynderudv.: (UH) Der er forslag fra markedsføringsudvalget (Birte 

Jacobsen) om nedsættelse af et medlemsudvalg som sammensættes af bestyrelsen. 

Udvalget vil arbejde med generel medlemspleje og fastholdelse af både nye og mere erfarne 

medlemmer. Der vil være et tæt samarbejde med begynderudvalget om opgaven. 

Bestyrelsen støtter forslaget og der kan arbejdes videre med tiltaget. 

Markedsføringsudvalget har også et forslag til bestyrelsen om en udvidelse af de 

eksisterende rabatordninger for greenfee gæster. Forslaget modtages positivt i bestyrelsen 

og udvalget kan arbejde videre med den kommende ordning. Der er sendt indbydelser ud 

til NBGK og NGK til et fælles kursus i begynderudvalgsarbejde, som afholdes lørdag d. 12. 

marts i BGKs lokaler. 

Generalforsamling og årets BGKèr: Der fremlægges forslag til kandidater for kåring af 

årets BGKèr. Tilmelding til generalforsamling er sat op i GolfBox. De praktiske rammer for 

afholdelse gennemgås i bestyrelsen.  
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Evt. Ingen bemærkninger   

                  

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 14. marts 2022 kl. 16.30 

 

Referent: Uni Houmann 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 


