Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra generalforsamlingen, onsdag den 14. februar 2018.
Der deltog 90 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen, som igen i år blev holdt på
Biblioteket i Rønne.
Formand Marianne Munk Kofoed bød velkommen og gik herefter over til generalforsamlingens
dagsorden.
Punkt 1:

Valg af stemmetællere – Mogens Kofoed, Jette Toftte og Flemming Schmidt blev
foreslået og valgt.

Punkt 2:

Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslog Erik A. Larsen. Da der ikke var andre forslag
blev Erik A. Larsen valgt.
Erik A. Larsen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i henhold til vedtægterne. Regnskabet havde været tilgængelig i klubhuset
den sidste uge. Erik A. Larsen spurgte om der var indsigelser mod dagsorden. Det var
der ikke. Herefter fortsatte generalforsamlingen med

Punkt 3:

Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år
Formand Marianne Munk Kofoed startede beretning med at bede forsamlingen synge
”Den signede dag med fryd vi ser” til minde om 4 afdøde medlemmer – Svend Erik
Olsen, Bent Holm, Henning Blume Andersen og Allan Johansen.
Banerne
Golfbanen har i 2017 været særdeles flot, hvor resultatet fra de foregående års pasning
nu er ved at slå igennem for alvor. Fokusområdet for 2017 var styrkelse af forgreens
hvilket er lykkedes bortset fra enkelte pletter hvor filten under græsset er ret kompakt.
Den våde sommer har sørget for, at græsset har været utroligt grønt – og også har
groet utroligt hurtigt. Vandingsanlægget har der næsten ikke været brug for hvilket var
meget godt fordi på et tidspunkt, var det gået i stykker. Desværre kunne banen sidst
på sæsonen ikke klare den megen regn og vi har haft lukket enkelte dage. Det gik
blandt andet ud over vores afslutningsturnering, der måtte aflyses. Fortsætter det våde
vejr, har vi allerede overvejet hvordan vi skal lede vandet væk via nye dræn og grøfter.
Par-3 banen er under udvidelse og vil, når den står færdig, være dobbelt så lang – i alt
ca. 2 km. Der er brugt mange timer på udvidelsen både fra greenkeeperne men
sandelig også blandt de frivillige. Her må jeg især fremhæve Inge Lise Juul og co. der
utrætteligt planter træer i samarbejde med greenkeeperne. Lige nu er mange små
træer sat i ”børnehave” indtil vejret bliver bedre og vi er sikre på at de ikke drukner når
de plantes ud. Træerne betyder meget, for de skal, sammen med klipningen, være
med til at give banen karakter. Vi får i løbet af de kommende år, en flot 9 hullers bane,
som vil være med til at forøge værdien af et medlemskab i Bornholms Golf Klub.
Der er foretaget mange investeringer for at optimere på banen, både med nye maskiner
der muliggør, at begge baneanlæg kan passes af de medarbejdere vi har i dag, samt
der udgraves et vandingsanlæg til 9 huls banen, der skal sikre, at greens kan holdes
grønne hele golfsæsonen.
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De nye maskiner er; en brugt traktor og en brugt trimax (efterløber), en brugt topdresser
samt en spritny verti dræner, alt sammen nødvendigt udstyr til, på en nemmere og
mere effektiv måde, fortsat at passe golfanlægget, uden en forøgelse af
mandskabstimerne.
For første gang oplevede vi en sø fuld af døde fisk. Det skete først i juli, hvor bundlaget
”vendte sig” i søer. Når vandet bliver for varmt, ”spises” al ilten af algerne på bunden,
så der ikke er nok til fiskene. For at forhindre, at noget lignende vil ske igen, har vi
derfor investeret i et springvand der ilter vandet. Samtidig er det et flot syn, at se vandet
”springe” i søen. Ikke alle fiskene døde, så der burde være nok til, at bestanden
langsomt forøges igen.
Økonomi
Vores økonomi har i 2017 været med et tilfredsstillende resultat. Årsregnskabet viser
et beskedent overskud på 13,5 tkr. Strategien om en stram omkostningsstyring også i
2017, måtte vi slække lidt på, fordi maskinparken trængte til en grundig renovering,
samt til indkøb af de føromtalte maskiner. Poul Houtved Olsen fra Baneudvalget har
nu sammen med greenkeeperne, udarbejdet en maskinoversigt, som skal ajourføres
hvert år, så klubbens ledelse har mulighed for at se, hvilke investeringer der bliver
behov for fremover. I øvrigt passer vores greenkeepere utroligt godt på maskinerne og
deres levetid er – ifølge Havdrup Maskinforretning - væsentlig længere, end man
oplever i klubber, i det øvrige land.
Ud over de nævnte indkøb til banen, har vi købt; 2 buggier, en kopimaskine i
Sekretariatet, køleskab, bestik og tallerkener samt dækkeservietter til Café Teestedet,
udendørslamper til klubhuset og højtaleranlæg til brug i turneringerne, så man kan høre
ligegodt inde som ude.
Vi har også et par projekter der ikke er gået som planlagt. Først og fremmest er der
udvidelsen af bagrummet. Vi mangler pladserne, så derfor skal byggeriet i gang. Det
har ikke har været muligt at få det opført ved frivillig hjælp – primært er det støbningen
af gulvet der er problemet – og vi fravalgte professionel hjælp, fordi det simplet hen var
for dyrt, derfor spurgte vi greenkeeperne om at sætte tid af til første del af opførelsen.
Men her har vejret ikke været med os, idet det våde vejr har gjort, at klipning af græsset
krævede greenkeepernes fulde indsats hele sæsonen. Normalt er juli en nærmest
klipningsfri måned, men altså ikke i 2017.
Udvidelse af halvtaget på terrassen og tilbygning til greenkeepercenteret så alle
maskiner kan komme under tag, er også på ventelisten. Sidstnævnte er dog
nedprioriteret, idet vi har lejet os ind på Klampegård, så maskinerne er under tag.
Medlemsstatistik
Medlemsantallet var 1. januar på 507 hvor 77 er passive. Hvilket faktisk var et godt
resultat. Desværre har flere ”glemt”, at udmelding er senest den 30. november, hvis
man ikke ønsker at fortsætte medlemskabet fra 1. januar. Derfor er vi d.d. under 500
medlemmer – helt nøjagtigt 491. I forhold til budgetlægning i november/december er
det ærgerligt at tidsfristerne ikke overholdes.
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Golfskolen
Vi planlagde 7 golfskolehold i april og maj hvor de 2 dog måtte aflyses, fordi der ikke
var nok tilmeldte til alle holdene. I alt deltog 47 på årets golfskoler. Vi får stor ros fra
Nybegynderne, for den måde vores golfskoler er bygget op. Garys tekniske træning er
tilpasset niveauet for den enkelte, hjælperne tager sig af spiltræning og indlæring af
golfregler og etikette, og de nye kommer hurtigere ud på den store bane, hvor man
virkelig føler man spiller golf. Alt sammen for at fastholde interessen hos de nye.
Som noget nyt ville vi afholde turneringsafslutning for golfskoledeltagerne i Ystad,
forudsat der kom nok tilmeldinger. Vi blev ikke helt nok til en Ystad tur. I stedet tog vi i
bus til Rø og spillede på Old Course med efterfølgende spisning på Møllen.
Vejrmæssigt var det en skoddag – regn og blæst – men heldigvis synes alle at det
alligevel var en super god afslutning.
Tak til Begynderudvalget for jeres hjælp og positive indstilling til de nye. Uden jeres
opbakning ville golfskolen ikke fungere.
Fra golfskolerne fik vi 32 nybegyndere hvilket er superflot men kun 23 er fortsat
medlemmer. Derudover er kommet 4 flex-medlemmer. Desværre er tilgangen ikke nok
til, at erstatte det antal der stopper hvert år. Vi må konstatere, at der er et
udviklingspotentiale i at fastholde vores nye medlemmer.
Turneringer
Vi afholdt i 2017 15 turneringer. Først på sæsonen spilles som sædvanligt
parturneringer, da banen i april – maj ikke er optimal til singleturneringer. Desværre må
vi konstatere, at samlet set deltog ca. 600 færre i BGKs turneringer i 2017
sammenlignet med 2016. Dette kan der naturligvis være flere årsager til; for mange
turneringer, sammenfald med turneringer i de øvrige klubber, præmier ikke
tiltrækkende nok etc. Præmiesummen til hver turnering var der nu ikke ændret på i
forhold til 2016. Endelig blev 2 turneringer aflyst; den ene fordi sponsor trak sig, den
anden fordi banen blev lukket pga. vand. Vi har mange BGK spillere der deltager i
turneringer i Rø og Nexø, men der kommer desværre ikke spillere fra de øvrige klubber
i samme udstrækning til vores turneringer. Vi havde en gennemgående præmie
igennem hele sæsonen, en el-scooter fra Bornholms Multi Service, som Arne Eriksen
blev den lykkelige ejer af, ved lodtrækningen i sidste turnering.
Turneringslederne gør et flot indsats. Vi medlemmer skal bare tilmelde os i Golfbox og
møde op på dagen. Turneringslederne uddeler scorekort, sender os ud til hullerne,
taster scores ind, deler præmier ud og altid med et smil på læben. Bestyrelsen siger
tak for indsatsen både til Ole Meisner som Formand for Turneringsudvalget samt til
hele Turneringsudvalget.
Klubber-i-klubben
Mandage spilles Seniorturneringer hvor damer fra 55 og herrer fra 60 år er velkomne.
Man møder op lidt før kl. 8, hvorefter man fordeles på forskellige hold, der starter ud
fra hul 1 og hul 10. Ca. 30 – 40 seniorer mødes hver mandag og spiller med i
turneringen. ”De gør det for motionens og det sociale samværs skyld” som der stod i
Tidende i september, i en rigtig fin artikel om mandagsgolferne. (Artiklen hænger på
opslagstavlen ude i klubben hvis man ikke har læst den).
Tirsdage spiller damerne – primært om formiddagen. Dameudvalget har i 2017 valgt
ikke at lukke tider på banen, men opfordrer til at man tilmelder sig til
Tirsdagsdameturneringen, aftaler hvem man spiller sammen med og selv booker tider.
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Sidst på sæsonen afholdes fælles afslutning med præmieuddeling for alle der har
deltaget i turneringen.
Onsdage spiller vi 9-hullers turneringer fra kl. 18:00. Kaninturneringer spilles fra maj til
september og er primært for Nybegyndere. Samme dag og tid har vi
Onsdagsturneringer der spilles på de øvrige 9 huller. Tilmelding forgår igennem
Golfbox hvor begge turneringer er sat op. Alle klubmedlemmer er velkomne til at spille
med i turneringerne der fra november til marts afvikles på søndage kl. 10:00.
Torsdage spiller herrerne - I 2017 har der ikke været et samlet tilbud til at spille
herredag i klubben. Nogle herrer har fordelt sig i 4 forskellige hold. For at komme til at
spille på nogen af de hold, skal man søge om optagelse. Lukkede hold gør det meget
svært, for ikke at sige umuligt, for nye herrer at blive integreret i klubben.
Når det så er sagt, er det flot, at så mange frivillige vil arrangere aktiviteter i BGK for
deres klubmedlemmer og det skal i have stor ros for. Men lad os gå i den retning, hvor
alle er velkomne til at deltage i de aktiviteter, der arrangeres i klubben.
Medlemsfordele
BGKs fuldtidsmedlemmer har både en 18-huls bane og en 9-huls bane at spille på.
Dertil et træningsanlæg med overdækket Driving Range samt en 9-hullers puttebane
uden for klubhuset. Vi har en aftale om frit spil i Nexø fra 1/4 - 30/10 og vores protræner
er Gary fra Rø Golfbaner.
Har man som medlem svært ved at komme rundt på banen er der en aftale om, at blive
visiteret til buggy, hvor det så er gratis at køre, eller man kan leje en buggy efter kl.
12:00 til 100 kr.
BGK har aftaler med Blomster Kunsten og Svaneke Dinner hvor vi får 10% rabat og
med Cross Sportswear hvor vi får 35% rabat.
Hvis man ikke spiller udendørs vintergolf er der mulighed for gratis at træne indendørs
hver tirsdag i Tejn golfcenter. BGKs medlemmer har VIP status og kan tilkøbe
simulatergolf til en fordelagtig pris ved at kontakte Gary.
BGK har 2 venskabsklubber Ystad og Køge. I Ystad spiller vi til halv greenfee og i Køge
er der 100 kr. rabat på greenfeen.
Café Teestedet – vores 19. hul. Her bydes man velkommen af vores venlige cafe
personale. Mad og drikke kan købes til yderst rimelige priser. Som noget nyt, var der
uden for åbningstiden mulighed for købe øl fra fadølsanlægget. Det er blevet taget godt
imod og har fungeret tilfredsstillende.
Desværre har omsætningen ikke været på højde med hvad vi forventede – og hænger
måske sammen med de færre deltagere i turneringerne. Vi kommer ud med et lille
underskud på ca. 22 tkr., men Bestyrelsen er enige om, at vi ikke vil undvære vores
café, der fungerer som et socialt samlingspunkt for både medlemmer og gæster.
Samarbejdsaftalerne med Rø og Nexø
Vi glæder os over de fine samarbejdsaftaler vi har med Rø og Nexø og i det store og
hele fungerer de rigtig godt. Dog er der lidt uregelmæssigheder som vi måtte forholde
os til. Nogle gæster tror, at med i aftalerne følger samme rettigheder, som hvis man
havde været fuldgyldigt medlem i BGK. De øvrige klubber har en del medlemmer der
bor i 3700 området og derfor kan vi sagtens forstå, at det bare er meget nemmere at
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træne på BGKs anlæg i hverdagene, i stedet for at køre til Rø eller Nexø. Sådan
fungerer aftalerne dog ikke. Aftalerne går på, at der er adgang til at spille på 18-huls
banen enten via Frit Spil eller via køb af Årskort. Træning er ikke inkluderet.
Bestyrelsen bortviste i juli måned en ung mand fra Nexø fordi han brugte BGKs 18huls bane til træning på en temmelig hensynsløs måde og gav ham i den forbindelse
karantæne for resten af sæsonen. Nexø ankede til DGU og fik i november medhold i,
at Bestyrelsen ikke kunne give karantæne til den unge spiller, fordi det ikke stod klart
nok i Frit Spils aftalen, hvad frit spil indeholdt. Bestyrelsen var ikke tilfreds med
afgørelsen men besluttede ikke at anke, da sæsonen var gået og formålet med
karantænen dermed opfyldt. I december tog vi et møde med Nexø og fik justeret i
aftalen, så der nu ikke er i tvivl om hvad Frit Spil indeholder og hvad det ikke indeholder.
Greenfeegæster
Greenfee indtægterne har ligget på niveau med det vi så i 2016 og endda lidt bedre,
selv om oktober måned regnede væk.
Vores kuponhæfter med henholdsvis Nexø og Rø, hvor vi solgte greenfee til en nedsat
pris på 50 kr. pr. greenfee, har været efterspurgte blandt de gæster der skulle spille på
flere baner. Udfordringen blandt klubberne går så på, at der er synlighed omkring
produktet.
Sponsorer
Vi har – heldigvis - mange sponsorer og samarbejdspartnere. En del har været med i
flere år men også helt nye kommer til hvert år. Vores 3 kompetente personer i
Sponsorudvalget har mange gode kontakter til Erhvervslivet, og bidrager på denne
måde til klubbens gode økonomi. Medlemmer kommer også med input til, hvilke
personer eller virksomheder sponsorudvalget med fordel kan kontakte.
Stor tak til Sponsorudvalget, vores sponsorer og samarbejdspartnere.
Sportslige aktiviteter:
Paragolf-Bornholm er en social fællesturnering med fysisk handicappede golfspillere
og deres hjælpere og familie. Golfturneringen spilles i maj over 3 dage på alle
golfbanerne og foregår i et samarbejde mellem golfklubberne og Team Bornholm, DGU
og DHIF. Flemming Schmidt og Arne Mikkelsen var tovholdere for turneringen der med
ca. 50 deltagere blev afviklet for 8. gang. Indtægt til BGK ca. 13 tkr.
DanCenter-turneringen er en 3-dages turnering i maj, arrangeret af Carsten Hæstrup
fra Rø Golfbaner. Turneringen spilles på de 2 baner i Rø samt BGKs bane. indtægt til
BGK for denne turnering er ca. 16 tkr.,
Bornholm Golf Open – med Torsten som tovholder og i et godt samarbejde med alle
klubberne, blev det som altid en særdeles veludført turnering over 3 dage og der blev
spillet masser af god golf af ca. 125 deltagere på 3 af øens baner. Det er en turnering
der har fundet sit eget leje og mange deltagere er gengangere, der glæder sig over at
spille på de flotte baner samt at besøge familie og venner på Bornholm. BGO gav en
indtægt på 25 tkr. Kim Westh fra Nordbornholms Golf Klub og Mette Munch Mikkelsen
fra Maribo Sø Golfklub blev bruttovindere for hhv. herrer og damer. De modtog
gavechecks fra Kvickly, på hver 2000,- kr.
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Fælles for disse 3 turneringer er, at rigtig mange deltagere er fra andre klubber og de
tager hjem til deres egne klubber og fortæller om hvor fedt det er, at spille på de meget
varierede flotte bornholmske golfbaner.
Lokale Hold
BS D blev nr. 2, holdleder Elsebeth Pedersen
S1 D blev nr. 3, holdleder Bente Schmidt
S2 H blev nr. 1, holdleder Kim Petersen
S3 H blev nr. 2, holdleder Steen Hjorth Hansen
Superveteran blev nr. 1, holdleder Poul Houtved Olsen
Elite holdet der havde hjemmebane i Nexø, forsvarede sin plads i 2. division med en
flot indsats hvor de endte som nr. 2 i rækken.
Stor tak for indsatsen til både holdledere og holdene. Desværre stoppede Steen og
Kim efter sæsonen og de hold står lige nu uden holdledere.
Klubmestre 2017: Leif Nielsen og Marianne Dahl Mertz.
Årsmestre 2017: Inge Møller og Brian Madsen.
Bornholmsmestre 2017 i slagspil: (Spilledes i Rø og Rønne) Peter Møller NGK og
Birthe Skov NBGK.
Parmesterskaber 2017 i Greensome: Parmestre efter 3 spillede runder i Rø, Rønne
og Nexø blev i A-rækken Dorte og Per Skov fra NGK og i B-rækken Allan Bay fra BGK
og Poul Hjorth fra NGK.
Tillykke til alle mestrene.
Juniorer
Vi har 8 juniorer. Træningen er naturligvis lagt i hænderne på Gary. Juniorerne spiller
hvert år med i junior kredsturneringen, der for de 4 bedst placerede juniorer, 1 fra hver
klub samt 1 ekstra plads til det juniorhold der får flest point, giver adgang til Stjernegolf.
Stjernegolf er en årligt tilbagevendende velgørenhedsevent i juni måned, hvor de
kvalificerede juniorer spiller deres egen turnering om fredagen og går caddie for en
kendis golfspiller eller pro om lørdagen. Marius og Noah deltog fra BGK.
Tak til de Frivillige, Bestyrelsen og Medarbejderne
Til sidst her en kæmpe stor tak til klubbens godt 100 frivillige, der igen i 2017 har lagt
mange timer i klubben, til gavn og glæde for os alle sammen. Frivillige er det hold der
tager sig af kratrydning. Det er også det hold der tager sig af plantning af træer. Det
udvalg der tager sig af nybegyndere. Det team der samler bolde op. Det team der kører
baneservice. Det udvalg der sørger for at afvikle turneringer. Det udvalg der kontakter
sponsorer. Det er de to der passer blomster og holder terrassen fri for ukrudt. Det er
den der tømmer skraldespandene. Det er den der vedligeholder buggierne. Det er
Velkomstteamet der tager imod gæster fredag og lørdag formiddag. Det er udvalget
der afvikler turneringer hver mandag for seniorerne. Det er Holdlederne der samler
hold til seriegolf. Det er Baneudvalget der sammen med Chefgreenkeeperen aftaler
renoveringer, fornyelser og andre tiltag på banerne. Det er den der på et øjeblik skifter
døre og vægge i og rundt om klubhuset. Det er den der hver søndag bager kage til
deltagerne i søndagsturneringer. Det er den der sætter lamper op om hele klubhuset
og sådan kunne jeg fortsætte. Vær forvisset om at de der ikke er nævnt, ikke er glemt.
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Noget ser vi med det samme, andet ser man ikke ved første blik, men alt bliver lige
værdsat. Det er med til at gøre BGK til ”et rart sted”. Bestyrelsen kan ikke takke nok
for denne - meget nødvendige - hjælp. BGK udvikler sig kun, ved at medlemmerne
aktivt engagerer sig og tager medansvar. Det giver styrke og sammenhold!
Også en kæmpe tak fra mig til Bestyrelsen – som jo også er frivillige klubmedlemmer.
De har påtaget sig at repræsentere alle klubbens medlemmer i den daglige ledelse af
BGK og med bindende virkning træffe beslutning i klubbens anliggender. Til at hjælpe
bestyrelsen med dette er ansat en Forretningsfører. Tusind tak til Bestyrelsen for et
godt samarbejde i året og til Forretningsføreren der holder styr på de daglige opgaver
sammen med personalet i cafeen, Jonna, Tove, Lone og Anja, malerBengt og
rengøringsSusanne samt Leif, Hans Jørgen, Kaj Ole, Bent og Patrick – vores
greenkeepere. Stor stor ros til personalet for deres flotte indsats igennem hele året!
Fokusområder i 2018
Vores fokus vil fortsat være at indtægter og udgifter balancerer.
Vi skal øge antallet af medlemmer.
Fortsat udvikle 18-hulsbanen hvor 2018 er udnævnt til et vedligeholdelses år
Fortsætte udvidelsen af 9-huls banen: vandingsanlægget færdiggøres så greens kan
vandes, plantning af træer fortsætter.
Ny vaskeplads ved Greenkeepercenteret – den gamle er faldet sammen.
Færdiggøre udvidelsen af bagrummet. Halvtag over terrassen forlænges. Nye møbler
til terrassen.
Vi har også i 2018 indgået en aftale med Rø Golfbaner om at Gary er protræner i BGK
samt har fornyet Frit Spils aftalen med Nexø.
Buggy fra denne sæson stilles gratis til rådighed for alle fuldtidsmedlemmer fra den
dag de fylder 75 år.
Ny fordel til BGKs medlemmer: Værdikupon på kr. 7.500 kr. + 500 kr til BGK, hvis et
medlem sætter sit hus til salg hos Nybolig Bornholm.
Golfskoler /arrangementer
Medlemmer skaffer nye medlemmer. De er vores golfambassadører. Bestyrelsen
nedsætter udvalg der skal arbejde med tiltrækning af nye medlemmer.
Golfskolen starter op med første hold 3. april.
22. april er Golfens dag – den dag hvor DGU inviterer gæster til åbent hus i de
golfklubber der tilmelder sig arrangementet. Alle klubber på Bornholm er tilmeldt.
Hermed er Beretningen afsluttet og overgivet til godkendelse. Beretningen blev
godkendt uden kommentarer.
Årets BGK’ere
1. Arne Mortensen: indstilles til årets BGKer på grund af sin indsats i
Turneringsudvalget hvor Arne opleves som en meget pligtopfyldende og
ansvarsbevidst person der hurtigt har sat sig ind i Golfbox og oprettelse af
klubturneringerne. Han har været en uvurderlig hjælp og har altid trådt i karakter, når
lejligheden bød sig. I udvalgsarbejdet har han været en god medspiller. Han er
lyttende, reflekterende og tro mod de beslutninger der vedtages. Derudover er Arne
initiativrig og har gået forrest i at få 60+ seriehold op at stå, da der blev efterlyst en
holdleder samt står for herreholdet 10 øres-drengene. Lige nu arbejder Arne på en
hulspilsturnering til den kommende sæson, som vi glæder os til at høre mere om.
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2. Træplanterne: Træplanterne med Inge Lise Juul som tovholder, er utrættelige i
deres iver på at få områder på 9-huls banen tilplantet med forskellige træer. Nogle arter
gror hurtigere end andre og vi kan allerede nu se, hvor meget banen om nogle få år
kommer til at ændre karakter. Indtil videre er der sat over tusind træer. Selv om en del
går ud – og andre bliver spist, er der ingen brok – de planter bare et nyt træ og sætter
hegn om. Vores Træplantere er Inge Lise Juul, Preben Hansen, Ib Rasmussen, Uni
Houmann, Hans Jørn Plum og Hanne Hansen.
Vi havde 1 Hole-in-One i 2017: Per Lund Hansen, 14. juli, hul 1.
Nyt navn til 9 hullers banen: 9-huls banen. Forslagsstiller var Søren Lind.
Punkt 4

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forretningsfører Bjarne Hansen fremlagde det reviderede regnskab, som viste et
overskud på tkr. 13.4. Bjarne Hansen viste inden gennemgang af regnskabet head
lines fra regnskabet med de vigtigste regnskabstal.
Regnskabet var revideret af Bornholms Revision A/S – ekstern revisor og af Erik
Hansen og Sven Andersen – interne revisorer. Der var ingen bemærkninger i
revisionspåtegningerne.
Lis Poulsen konstaterede, at leje af kaffemaskinen koster tkr. 14 og spurgte, hvor
meget omsætningen er på kaffemaskinen. Svaret er, at kaffemaskinen omsætter for
tkr. 34.
Birte Jacobsen spurgte til udgiftsposten Markedsføring og sponsoromkostninger, som
viste en indtægt på kr. 5.310. Bjarne Hansen undersøger bevægelserne, som
indeholder følgende poster: Sponsorindtægter flag på alle huller kr. 10.000 – spisning
ved Sponsorturnering kr. 4.483 og mødeudgifter i Sponsorudvalget kr. 207.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 5:

Forretningsfører Bjarne Hansen forelagde budgettet for 2018, som viser et overskud
på tkr. 83,0.
Da baneudgifterne var nedsat fra tkr. 796,3 i regnskabet 2017 til tkr. 600 i budgettet
konstaterede Flemming Schmidt, at når leasingudgifterne udgør tkr. 208 i 2018, så var
der ikke det store tilbage til banepasningen. Bjarne Hansen lovede at undersøge
sagen.
Svar: I 2017 var leasingudgifterne tkr. 142,9, hvoraf lejeudgifter til kaffemaskinen
udgjorde tkr. 14,5. I 2018 vil leasingudgifterne blive tkr. 218, hvoraf lejeaftale til
kaffemaskinen udgør tkr. 14,5. Banebudgettet er stramt men bør kunne holdes også
med de forhøjede leasingydelser.
Budgettet skal kun forelægges.

Punkt 6:

Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ingen forslag.

Punkt 7:

Fastsættelse af medlemskontingenter og indskud
Formand Marianne Munk Kofoed gennemgik de nuværende kontingenter. Der er ingen
ændringer, bortset fra at kontingentet til 9 hullers banen først bliver aktuelt, når 9 hullers
banen er endelig udbygget.

Punkt 8:

Valg af formand for 2 år
Vores nuværende formand Marianne Munk Kofoed blev foreslået og valgt for de næste
2 år.
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Punkt 9:

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Følgende blev foreslået som nye bestyrelsesmedlemmer:
Inge Lise Juul, Richardt Sølvertorp og Tom Nielsen. Da der ikke kom flere forslag og
da der var 4 ledige pladser, var de foreslåede medlemmer valgt.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand Marianne Munk Kofoed, Lissi Kofod-Hansen, Ole Meisner, Inge Lise Juul,
Richardt Sølvertorp og Tom Idon Nielsen. Der er stadig vakance på en bestyrelsespost.
Formand Marianne Munk Kofoed takkede under dette punkt afgående
bestyrelsesmedlem Per Miller Lund for hans store arbejde i Bestyrelsen. Per Miller
Lund har været i bestyrelsen i 12 år og været udvalgsformand for bl.a.
Turneringsudvalget, Baneudvalget og Handicapudvalget.

Punkt 10:

Valg af revisionsfirma
Forretningsfører Bjarne Hansen fortalte, at der havde været 3 revisionsfirmaer, som
var indbudt til at byde på revision af regnskabet for de næste 4 år. Bornholms Revision
A/S var billigst og blev valgt.

Punkt 11:

Valg af 2 kritiske revisorer, en på valg hvert andet år samt 1 revisorsuppleant
for 2 år
På valg var Sven Andersen, som blev genvalgt.
Den kritiske revision udgør herefter:
Erik Hansen og Sven Andersen. Revisorsuppleant er Bent Lund-Jensen.

Punkt 12:

Eventuelt
Formand Marianne Munk Kofoed omtalte golfskolen samt introdagene Ta’ en ven med,
som er 31.03, 27.4 og 18.5 2018.
Endvidere omtalte formanden Golfambassadører, som bestyrelsen vil sætte i system i
2018. For at få gode ideer til at skaffe nye medlemmer og få dem til at blive i klubben,
vil bestyrelsen invitere de sidste nye medlemmer til et idé møde.
Måske skal der udskrives en konkurrence om at skaffe flest nye medlemmer.
Golfens Dag bliver i år søndag den 22. april 2018. Der er endnu ikke lavet noget
program.
Peer Westerberg spurgte om de nye golfregler. Bjarne Hansen fortalte, at der bliver et
kursus fra DGU i august måned, så medlemmerne skulle nok blive informeret om de
nye regler i god tid.
Flemming Schmidt viste på overhead reklame for Paragolf – Bornholm Open 2018,
som afvikles i de bornholmske golfklubber mandag den 28. maj, tirsdag den 29. maj
og onsdag den 30. maj 2018. Der forventes helt op til 80 deltagere.
Herefter var der ikke flere spørgsmål og Formanden takkede herefter Erik A. Larsen
for hans måde at lede generalforsamlingen på.
For referatet:
Bjarne Hansen

Som dirigent:
Erik A. Larsen
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