Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra medlemsmøde den 22. november 2019 i Nyker Forsamlingshus.
Formand Marianne Munk Kofoed bød velkommen til de 95 fremmødte medlemmer. Erik A. Larsen blev
udpeget som ordstyrer.
Medlemsstatistik
Formand Marianne Munk Kofoed viste en medlemsstatistik over perioden 2016 til forventet januar 2020.
Statistikken viste et fald i medlemmer fra 509 til 412. Endvidere viste formanden en statistik over
aldersfordelingen blandt vores medlemmer, som viste, at en meget stor del af vores medlemmer er fyldt 60
år.
Rekruttering
Kim Uldahl, Udviklingskonsulent i DGU gennemgik medlemsudviklingen og fortalte om DGU’s tiltag om
medlemsrekruttering i samarbejde med klubberne. Bornholms Golf Klub har i samarbejde med DGU
indgået et samarbejde om rekruttering af nye medlemmer. Kim Uldahl omtalte flere muligheder, herunder
bl.a. samarbejde med et firma – Funnel First – som var dygtig til medlemsrekruttering via Internettet.
Rekrutteringsstrategi
Efter Kim Uldahls indlæg fortalte formand Marianne Munk Kofoed om rekrutteringsstrategien. BGK skal
nedsætte et rekrutteringsudvalg, som kun skal beskæftige sig med hvervning af medlemmer. Der er ingen
tvivl om, at alle i BGK skal hjælpe til med at få nye medlemmer. Det er især vigtigt, at nye medlemmer får
fodfæste i klubben og her er det især vigtigt at nye medlemmer kan optages i klubber i klubben.
Formanden omtalte endvidere muligheder via kontingentstrukturen, markedsføring samt at der skal
udarbejdes en drejebog på de indsatser, vi vil gøre for at få nye medlemmer.
Præsentation af ny Protræner i 2020
Formand Marianne Munk Kofoed præsenterede herefter protræner Søren Arvidsen, som tilknyttes BGK i
sæsonen 2020. Søren Arvidsen fortalte herefter om sig selv og sine tidligere job. Søren Arvidsen skal ud
over at virke som træner i 2020 også drive sin egen proshop, som etableres i turneringslokalet (tidligere
shoplokale). Bestyrelsen går nu i gang med at få trænerkontrakten lavet.
Økonomi
Forretningsfører Bjarne Hansen gennemgik herefter BGKs økonomi efter en kort indledning, hvor han bl.a.
meddelte, at det var hans sidste medlemsmøde som økonomisk ansvarlig, da han senest med udgangen af
maj 2020 stopper i BGK.
Økonomisk var det en lidt dyster gennemgang, da vores indtægter ikke har levet op til budget
forventningerne. Med udgangspunkt i det realiserede resultat pr. 31-10-2019, så ligner det et 2019 resultat
med et underskud på tkr. 78,6. Forretningsføreren omtalte årsagen til at det var nødvendigt at lukke
Cafeen. Der var simpelthen ikke omsætning nok til at få den til at løbe rundt. Ud over at lukke cafeen havde
det været nødvendigt at sende 2 greenkeepere hjem en måned før beregnet. Tiltagene skulle gerne være
med til, at det forventede underskud på tkr. 78,6 vil blive mindre.
Herefter omtalte forretningsføreren vores finansiering, som ikke svarer til vores aktivers sammensætning.
Vores kortfristede gæld er for stor i forhold til den langfristede gæld. Det medfører likviditetsproblemer de
sidste måneder i hvert halvår. Der vil blive arbejdet på at finde en løsning sammen med vores bank, da
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realkreditinstitutterne ikke er interesseret i at låne penge til BGK. Det samme gælder i øvrigt for mange
andre golfklubber.
Herefter blev der orienteret om det foreløbige budget for 2020, som viser et overskud på tkr. 35. En mere
detaljeret gennemgang af budgettet vil blive foretaget på generalforsamlingen den 26-02-2020.
Banen
Chefgreenkeeper Leif Nielsen gav herefter en status på bane og de arbejder, der er udført i 2019. Med den
nye traktor og efterløbende rotorklipper har vi nu det materiel, som gør at vi kan klare os med lidt mindre
mandskab.
Leif Nielsen omtalte efterårsarbejderne, hvor bl.a. der er blevet priklet og eftersået. Greenkeeperne
forventer at banen kommer til at stå rigtig flot i sæsonen 2020. Leif Nielsen takkede også for sponsoratet til
indkøb af sand.
Turneringsplan 2020
Formand for turneringsudvalget Lars Jørgensen fortalte om turneringen 2019, hvor 808 havde deltaget i de
12 turneringer.
I 2020 vil der blive 13 turneringer ud over klubmesterskaber, parmesterskaber og bornholmsmesterskaber.
Turneringsudvalget er ved at få de sidste sponsoraftaler i hus.
I forbindelse med lukning af Cafeen har Lars Jørgensen indgået en aftale med Skot-Inn om levering af
smørrebrød eller varm mad til turneringerne.
Bivenlig klub
Næstformand Tom Nielsen fortalte om BGKs tiltag om at blive en bivenlig klub. Projektet går ud på at gøre
udenoms arealerne bivenlige. Bl.a. skal flere områder tilsås med blomster og der skal opstilles bistader på
arealet mellem green 18 og driving range. Tom Nielsen har lavet aftaler med biavlerforeningen og
Bornholms Landbrug om at få blomsterfrø til projektet. Projektet vil ikke medføre større udgifter for BGK.
Golfgavekort
Bestyrelsesmedlem Uni Houman omtalte, at vi kan sponsere golfgavekort til 9 huls banen, som kan
udleveres til julemarkeder, bankospil eller andre sponsorformål. Kontakt Uni Houmann hvis du har brug for
et gavekort, tlf. 27 85 05 68.
Ordet frit
Under ordet frit havde Arne Mortensen en indlæg på vegne af flere medlemmer om klubbens fremtid og de
opgaver, som denne gruppe så som udfordringerne fremover.
Niels Christensen spurgte om grunden til at de unge medlemmer forsvandt/meldte sig ud af BGK.
Formanden svarede, at det skyldtes uddannelse og fraflytning fra øen.
Preben Brædder syntes, der var for meget smart sprogbrug – Funnel First, leads etc. Er det muligt at bruge
DANSK? Formanden svarede, at Funnel First er et firma, som skal køre en hvervnings kampagne for os på
Facebook og som er anbefalet af DGU.
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Erik Mogensen spurgte hvorfor er der kun helårskontingent? Er differentiering mulig for klubberne?
Formanden svarede, at differentiering allerede er en kontingentmulighed nu. Vi har et flexkontingent til
medlemmer, som ikke spiller så meget.
Ole Ratzer: 9-huls banen er for svær at spille for nybegyndere. Kan der ændres på rough området etc. For at
medvirke til at fastholde nybegyndere? Greenkeeperchef Leif Nielsen svarede, at når træerne i roughen er
vokset op, så vil det være muligt at klippe roughen ned.
Niels Christensen: Må man stadig have gæster gratis med på 9-huls banen. Formanden svarede, at det må
man godt hvis vedkommende ikke har DGU-kort.
Greenkeeperchef Leif Nielsen: Kunne turneringssponsorer donere et træ til klubben som nærmest hul
præmie? Ville det være en idé for BGK at sende skriftlig invitation til firmaer med invitation til spil på 9-huls
banen? Formanden svarede, at det ville være en god idé med plant et træ. Med hensyn til 9-huls banen, så
skal invitationen sendes til virksomhedernes personaleforeninger.
Erik Mogensen: Har BGK selv en del af skylden i samarbejdsproblemerne med de andre klubber. Graver vi
selv grøfterne? Formanden svarede, at vi har et tæt samarbejde med NGK om fritspilsaftalen. Begge
klubber drøftede et yderligere samarbejde med DGU. DGU mente ikke, at der ville være en større
økonomisk gevinst ved et samarbejde, hvorfor det ikke blev til noget.
Pia Gudbergsen: Hvor ofte bliver der gennemført banekontrol. Oplever personer/spillere på banen, som
ikke har booket og ikke er kendte ansigter. Formanden svarede, at der i 2019 ikke har været banekontrol på
grund af mangel på en tovholder.
Sven Andersen: Hvordan kan det lade sig gøre, at Gudhjem kan køre deres klub på den måde med et lavt
kontingent. Formanden svarede, at det skyldes forskellige konstellationer, ejerforhold, foreningsstruktur.
Gunnar Hansen: Er det muligt at samle de 4 bornholmske klubber i en? Formanden svarede nej, der er for
store forskelle på strukturerne i klubberne.
Flemming Schmidt: Er der sat penge af i budget 2020 til træner timer? Forretningsfører svarede, at det var
der.
Preben Brædder: Skal det forstås sådan, at uden flere medlemmer, så ingen Café? Formanden svarede, ja
det er rigtigt. En ny bestyrelse kan dog lave om på det. P.t. arbejdes der på at holde åbent ved turneringer
med mad fra Skot-Inn.
Erik Mogensen: Hvor ser i mulighed for at finde besparelser i budget 2020, hvis det skal hænge sammen.
Forretningsføreren svarede at besparelser primært skal finde i lønningerne. Ingen lønudgifter i Cafeen,
forkortede ansættelser af greenkeeperne, ingen forretningsfører. Endvidere vendes adm. Udgifterne endnu
engang. Forretningsføreren gjorde endvidere opmærksom på, at omkostningerne var faldet med 1,2 mio
om året over de sidste 10 år.
Flemming Schmidt: Er det i leasingudgifter eller i banedriften, overskridelsen i budgettet skal findes?
Forretningsføreren svarede, at det er begge dele. Vi har leaset en ny traktor og efterløber og så har vi gjort
9-huls banen færdig.
Niels Fensbo: Er der sket gældsafvikling? Gælden er blevet nedbragt.
Niels Fensbo: forstår ikke beløbet, kontingent i forhold til budget. Svarer ikke til antal medlemmer? Svaret
er, at der er flere kontingentgrupper med forskellige kontingentbeløb i tallet.
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Preben Brædder: Er det ikke utopi at tro en frivillig vil overtage BH arbejdsområde gratis. Formanden
svarede, at arbejdsopgaverne bliver opdelt på en kasserer, en sekretær, noget lander i velkomstteamet og
lederopgaven i bestyrelsen.
Niels Christensen: Kan klubbens medlemmer hjælpe til med at klippe græs, og har der været nogen, som
har tilbudt dette? Formanden svarede, at det er greenkeeperne som klipper græs, men arealer uden om
banen kan varetages af frivillige.
Mogens Kofoed: Er der taget hensyn til sammenfald af matcher med andre klubber i 2020. formanden
svarede, at det var der med hensyn til NGK, men at NGK senere har lagt en match samme dag som
flagmatchen.
Greenkeeperchef Leif Nielsen: Ville det være billigere for spillere at rejse til øen, hvis man flyttede
Bornholm Open ind i september måned i stedet for at afholde den i højsæsonen august måned. Formanden
svarede, at billetter nu er så billige for deltagerne, hvilket deltagerantallet i 2019 også viste. Der har ikke
været så mange deltagere på mange år.
Da spørgelysten var ebbet ud afsluttede formanden medlemsmødet med at takke for god ro og orden og
megen spørgelyst. Endvidere takkede formanden ordstyrer Erik A. Larsen for god styring af mødet.
For referatet:
Bjarne Hansen
Forretningsfører
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