Rønne den 7. Oktober 2018

Referat af Bornholm Golf Klubs medlemsmøde 2018.

Mødet fandt sted den 17.september kl. 18.30 på Bornholms bibliotek i Rønne.
60 medlemmer var mødt frem.
BGKs formand Marianne Munk Kofoed (MMK) gav efter velkomst og indledning ordet til mødets
ordstyrer Erik A. Larsen, som startede med at gennemgå dagsordenen.
1. Velkomst og indledning
2. Økonomi
- Resultat pr. 31.08 2018
- Restancer – inkasso
- Nulpunktsbudget
3. Medlemsstatistik / medlemskonkurrence
4. Fritspilsaftale med Nexø Golf Klub
- Historik
- Statistikker
- DGUs afgørelse
- Fritspilsaftalen fremover
5. Eventuelt
6. Konklusioner og afslutning

1. Velkomst og indledning v. MMK
MMK takkede for det gode fremmøde og nævnte i hovedpunkter de emner, bestyrelsen finder
vigtigt at informere om og ønsker debat om.
- Udfordringer med budget
- Manglende nye medlemmer
- Manglende betaling fra for sent udmeldte medlemmer
- Tolkning af fritspils-aftalen med Nexø Golf Klub

2. Økonomi v. Forretningsfører Bjarne Hansen (BHA)
Årets regnskab gældende indtil den 31.8 blev gennemgået.
Af fremlæggelsen fremgik det, at det forventede underskud for 2018 bliver ca. 60.000 kr.
Der har i årets begyndelse været medlemmer, som for sent har meldt sig ud og nægter at betale
vores tilgodehavende. Beløbet er på ca. 40.000 kr.
Cafeen har ikke levet op til forventninger om en øget indtjening.
Bestyrelsen overvejer fremover at inddrive vores tilgodehavende via inkasso. Dette koster dog
mellem 10-20 procent af restancen. Bestyrelsen ønsker tilkendegivelser fra medlemmerne om
dette punkt.

Så blev der mulighed for at spørge:
2581 Niels Fensbo bad om en mere detaljeret gennemgang af passiver/aktiver.
BHA gennemgik passive/aktiver mere detaljeret og fortæller herunder, at Bornholm Golf Open og
Paragolf-Bornholm Open fremover, skal figurere under en selvstændig konto.
1983 Kurt Larsen støtter forslaget vedr. inkasso, men spørger hvad der ligger til grund for, at man
kun kan melde sig ud 2 gange om året og ikke med et kortere varsel. BHA svarede at det er
normal praksis og at man forud for budgetlægning har et behov for at kunne danne sig et
realistisk overblik over økonomien.
2511 Søren Johansen er forundret over Cafeens underskud. Skyldes det manglende omsætning
eller bliver varerne solgt for billigt.
BHA fortæller at der vil blive fornyet fokus på økonomien i Cafeen og prisstigning sagtens kan
komme på tale.
1562 Mogens Hansen spørger om man bare kan melde sig ind i en anden klub selv om man har
restance i sin gamle klub.
BHA svarer at DGU ikke opererer med ”spillerlicens” og at det er ulovligt at lave en liste med disse
oplysninger med andre klubber.
1536 Peer Vesterberg spørger hvad der ligger til grund for omkostningerne i forbindelse med
banedrift.
BHA svarede at i banedriften indgår omkostninger til leasings aftaler, drift af ejendommen
Plantagevej 1A, drift og vedligeholdelse af banen og maskiner, samt øvrige omkostninger relateret
til banen.
Lønninger indgår ikke i banedriften, men bogføres separat.
1 Svend Andersen støtter ønsket om at inddrive kontingent-tilgodehavende ved hjælp af inkasso
specielt når antallet af restanter er så stort.
BHA gennemgik derefter NULPUNKTSBUDGET.
Af den gennemgang fremgik det tydeligt hvor de store udgifts- og indtægtsgrupper findes.
De dominerende udgifter er Lønninger og Banedrift.
De dominerende indtægter er Kontingenter og Greenfee-indtægter.
2511 Søren Johansen udtrykker forargelse over det store svind der pludselig opstod i Cafeen.
Søren nævnte at man kunne reducere lønningerne i Cafeen med frivillig arbejdskraft.
MMK svarede at vi ikke ved hvem der undlod at betale.
1737 Preben Brædder spørger om kontingentstigning i forhold til andre klubber, hvortil BHA
understreger at det vil være ulovligt at lave aftaler med andre klubber om kontingentets størrelse
(karteldannelse). Det viste sig at spørgsmålet gik på greenfee og svaret er naturligvis det samme,
at man ikke må aftale en fælles pris.

3. Medlemsstatistik / Medlemskonkurrence v. Kasserer Lissi Kofod-Hansen (LKH)
Materialet blev gennemgået.
Der skal bruges uforholdsmæssig megen tid for at inddrage kontingentrestancer. Vi henvender os
når pengene ikke er gået ind. Det kan jo være en forglemmelse eller en særlig omstændighed der
ligger til grund for manglende indbetaling af kontingent. I enkelte tilfælde laves aftaler om en
anden betalingsmåde.
Men grundlæggende er det ikke rimeligt at en frivillig kasserer skal bruge så meget tid på
kontingentrestancer.
LKH viser at vi mister medlemmer og fortæller, at med det medlemstal vi har nu, svarer et
medlems afgang til, at vi andre medlemmer skal betale 10 kroner mere i kontingent for at opveje
det i kontingentmassen. Mister vi 20 medlemmer svarer det til en kontingentforhøjelse på 200 kr.
Derfor vil vi gerne blandt jer have nogle tilkendegivelser til bestyrelsen overvejelser.
2854 Bjarne Kruse spørger om hvor mange personer der er tale om i år.
MMK svarer mellem 15/20 medlemmer i forskellige medlemskategorier.
2581 Niels Fensbo mener ikke at der er noget der skal hedde særlige omstændigheder. Betal eller
restancen inddrives ved inkasso.
2854 Preben Brædder støtter klubbens måde at håndtere sagerne på.
BHA begrunder fremgangsmåden og fortæller at der indtil nu, i hans ansættelsesperiode, ikke er
nogen aftaler der er blevet brudt.
MMK fortæller, at medlemskonkurrencen, der er sat i værk for at få flere medlemmer, slutter den
31. oktober. Konkurrencen har indtil nu ikke haft den effekt bestyrelsen havde håbet på. Derimod
har ”Tag en ven med til Golf” været en succes og denne model vil være den vi hovedsagelig vil
bruge fremover. Den involverer ikke så mange hjælpere og kan hurtigt sættes i værk. Folk bliver
positivt overraskede når de kommer ud og ser den store flotte bane. Der afsluttes altid med at
sætte sig ind i caféen og få lidt at spise og drikke under info om den kommende golfskole.
På golfskolen i september har 12 personer tilmeldt sig. I alt forventer vi ca. 20 nye medlemmer,
men erfaringsmæssigt er frafaldet ca. 50 hvorved vi kommer i underskud med ca. 30 medlemmer
fra starten af 2019.

4. Fritspilsaftale med Nexø Golf Klub v. MMK og BHA
BHA gennemgår historikken i aftalen som i flere omgange justeres.
BHA gennemgår statistikker for sidste år og i år som viser, hvor mange fra Nexø Golf Klub, som
har benyttet fritspilsaftalen ved spil på vores bane.
Ligeledes gennemgås statistikker udvisende hvor mange fra Nexø Golf Klub, der har deltaget i
vores turneringer i 2017 /2018.
MMK oplæser DGUs afgørelse hvori det konkluderes at Ordens- og Amatørudvalget ikke har
mulighed for at blande sig i to klubbers interne aftaler.

MMK understreger at bestyrelsen i BGK er indstillet på at aftalen skal forsætte som den er.
Så kan der spørges:
2581 Niels Fensbo udtrykker utilfredshed med suspension af fritsspil-aftalen af et tidligere
medlem som har været medlem i mange år. Han ønsker at bestyrelsen omgør sin beslutning og
giver retten til at spille frit på banen i Robbedale tilbage. Såfremt bestyrelsen ikke omstøder sin
beslutning kan man påregne at miste to medlemmer næste år, nemlig Niels Fensbo og det
fraflyttede medlems ægtefælle.
1536 Peer Vesterberg spørger angående refusion klubber imellem. BHA svarer at refusionen
tidligere var i forholdet 60/40, men nu er forholdet 53/47.
2619 Kirsten Sode spørger om hvor man kan læse fritspils-aftalen. MMK svarer at den hænger på
opslagstavlen i gangen eller man kan spørge i sekretariatet.
2691 Kirsten Sode takkede for at information om sagen blev udsendt så hurtigt til medlemmerne.
Men er uforstående overfor at reglen eksisterer.
2581 Niels Fensbo mente at det ikke er bevist at medlemmet er skyldig i at spekulere i aftalen.
Personen har for år tilbage sammen med sin ægtemand haft sin omgang i Nexø-området og har
tidligere været medlemmer i Nexø Golf Klub. Vedkommendes mand har virket som frivillig i
Bornholms Golf Klub i mange år. Det er ikke en måde at behandle medlemmer på. Der er jo også
uoverensstemmelse mellem klubberne vedrørende tolkning af aftalen.
2691 Kirsten Sode er for fritspils-aftalen som de gør flittigt brug af om sommeren, da de har
sommerhus i nærheden af NGK. Derimod er hun imod BGKs tolkning.
2854 Preben Brædder tilkendegiver sin støtte til bestyrelsens tolkning, at man betaler kontingent
til den klub i hvis nærhed man bor.
2854 Bjarne Kruse tilslutter sig Niels Fensbos argumenter.
2528 Niels Christensen foreslår at klubberne skal konsultere eksperter på området og ud fra dette
sætte sig ned og blive enige med Nexø Golf Klub.
BHA fortæller at der ikke findes eksperter men at lignende problemer ikke er ualmindelige.
2408 Ole Meisner advarer mod at blande følelser ind i sagen som Niels Fensbo gør.
Bestyrelsen opgave er at håndhæve de aftaler der er indgået.
3003 Tove Rosendahl mener, at ved at man registrerer sig i Golfbox hver gang man spiller, bør
man kunne afgøre, hvor det vil være mest naturligt at spilleren bør betale kontingent.
BHA svarer at der desværre er stor usikkerhed i statistikkerne fordi folk ikke konsekvent logger ind
på Golfbox før de går ud og spiller.

5. Eventuelt
1562 Mogens Hansen spørger hvordan udsigten er i forhold til en fritspils-aftale med
Nordbornholm.
MMK forestiller sig ikke at en sådan aftale ligger lige for.
2133 John Nielsen udtaler utilfredshed med nihuls-banens høje rough. Hvis banen skal bruges af
spillere som ikke har spillet før eller af nye spillere, vil man med stor sandsynlighed få dem til at
miste interessen for spillet, da risikoen for at bolden forvilder sig ud i den høje rough er stor og
muligheden for at finde bolden er minimal. Hermed en opfordring til at fjerne den og gøre fairway
bredere.
MMK svarer at roughen er der som adskillelse mellem hullerne og for at beskytte de nyplantede
træer. Men punktet tages op under det næste baneudvalgsmøde.
1536 Peer Vesterberg forslår en ændring i cafeens åbningstid. Der bør være åben, når der er folk
på banen. Eksempelvis når serie 2 spiller mandage. Her er 25 spillere som potentielle kunder.
2511 Søren Johansen fortæller at det koster at have folk på arbejde efter kl.16.
Endvidere skal der også sættes tid af til forberedelse.

6. Konklusioner og afslutning v. MMK
MMK slår fast at en samlet bestyrelse står bag Fritspils-aftalen som den er nu.
Medlemskonkurrencen fortsætter indtil den 31. oktober.
Et udvalg ser på nye muligheder til næste år for at få flere ikke-golfspillere ud i klubben.
”Kom og prøv golf” forsætter.
Bestyrelsen opgave vil fortsat være, i første omgang, at tjene egne medlemmer.
Tak til jer der mødte frem.
BGK længe leve.

Referent
Ole Meisner

