
Referat - Bestyrelsesmøde 
Sted: Privat hus Kurt  

7. Januar 2013 kl. 17.15 
 
 

Deltagere: 
Kurt Bach(KB) 
Kirsten Pedersen(KP) 
Jette Skott(JS) 
René Baarts(RB) 
Niels Jespersen(NJ) 
 
 

 
 

1. Godkendelse af referat.(NJ) 
2. Udvalgs runde, økonomi, antal medlemmer samt ansatte 
3. Generalforsamling tirsdag 19. marts 2013 kl. 19.00 
4. Bestyrelsen 2013 – Suppleanter 2013 
5. Info fra formanden herunder udvalg (K.B) 
6. Evt. 

 
               

  



 
 

Ad. 1. Godkendelse af referat.(NJ)  
 

Referat godkendt. 
 
2. Udvalgsrunde 

 
 Medlemsstatus.(KP) 

 
Vi har pr. dags dato en nettotilgang på 59 medlemmer. 
Et tilfredsstillende resultat for 2012! 
 

 
 
 Økonomi / Budget.(KP) 
 Der er i budgettet lagt op et overskud ca. 30000,00 kr. før afskrivninger. 
 Det ser ud til at det holder som forventet. 
  
 Det er til stadighed nødvendigt at holde alle konti på et minimum.  KB og NJ undersøger 
 mulighederne omkring  klubbens elforbrug 
  
  
  
 Junior.(JS) 
 Planelægning af den kommende sæson i junior afdelingen, er i fuld gang 
 Har deltaget i 2 DGU møder. 

Prøver at linke Begynder- og Eliteudvalget, så de ved hvad der sker og hvilke planer hvert 
udvalg har. 
Det forventes at forældrene, kommer til at indgå med mere hjælp i den kommende sæson    
 
PRO træning i BGK for den kommende sæson er nu aftalt med Christian Hostrup. 
Det vil blandt blive muligt for alle medlemmer at komme til fælles træning. 

  
 Projekt hjemmeside(JS). 
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 Det "rå"  site er næste klar, præsentation i uge2 eller 3. 
Det er sandsynligt at websitet bliver  lanceret omkring medio februar.  
 
Banen.(RB) 
Arbejdet med anlæggelse af dræn på udlagte huller er gået i gang. 
På disse kommer der rullegræs på i marts april på forgreens. 
Bag greens bliver der sået græs i det tidlige forår. 
Der spilles til vintergreens på de drænede huller indtil videre. 
 
 
Begynder(RB): 
Udvalget vil gerne at begyndere starter i handicap 54. 
Det skyldes blandt andet administrative årsager. 
De fleste klubber i Danmark gør det i dag, så derfor ser bestyrelsen 
det naturligt at BGK også gør det på samme måde.. 
Det vil gælder i den kommende sæsom. 
 
EDB: 
Der arbejdes stadig på at finder en hurtige internet løsning. 
Flere udbydere er afprøvet, men ingen har endnu levet op til de krav som blandt andet 
 ”touch monitoren”  i hallén kræver. Forbindelsen svinger for meget i styrke.  
Der kan muligvis blive behov for en mast løsning eller 2 linier. 
 
 

3. Generalforsamling tirsdag 19. marts 2013 kl. 19.00 
 
 Annoncering (nj) 
 
4. Bestyrelsen 2013 – Suppleanter 2013 
 Suppleant skal findes til næste møde. 
   
 
  



5. Info fra formanden 
  
 I ”100 kroners rabat aftalen ” er det vedtaget at  Henne Golfklub kommer med.  

Det sker fra den kommende sæson. 
 
DGU repræsentantskabs møde i marts deltager KB og JS. 
 
  
  
Golfens bliver Dag 14. April. Alle udvalg skal involveres denne dag.  
 
Der er kommet en del prisstigninger på de varer der indkøbes til Cafeen. 
Det er uundgåeligt at salgspriserne kommer til at stige. 
Cafeen skal fastholde prisen på øl i flaske og fra fad. Derimod vil der komme en stigning  
læskedrikke og sandsynligvis også på menuen. 
 
Gerda har meddelt, at sæson 2013, bliver hendes sidste. 
 
 

6. Evt. 
 Maj- Juni , fælles møde med Jens Iversen vedr. kommende genforhandling lejeaftale mv. 
  
 Dialogmøde med ansatte ultimo Januar.. 
  
  

Næste møde den  4. marts  2013 i klubhuset  kl 17.15 
 
 

 
Referat Niels Jespersen 


