Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 7. april 2020 kl. 10 i mødelokalet.

Deltagere: Arne Mortensen (AM), Pia Gudbergsen (PG), Mette Munch Mikkelsen (MMM),
Tom Idon Nielsen (TIN) Troels Borup (TB), Lars Henrik Jørgensen (LHJ), Uni Houmann
(UH)

Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen.
Formand (AM) foreslog følgende:
(MMM) som næstformand – modtaget – vedtaget enstemmigt i bestyrelsen.
(PG) som kasserer – modtaget – vedtaget enstemmigt i bestyrelsen.
(UH) som sekretær – modtaget – vedtaget enstemmigt i bestyrelsen.
2. Referat fra 1. møde:
(AM) udleverede referat fra første bestyrelsesmøde, lørdag d. 29. februar 2020 kl.
10. I referatet var gennemgået og debatteret 4 punkter af dagsorden. (AM) samler
op, og laver en samlet opsummering på de medlemstema-/debatmøder, som er
blevet afholdt om fremtiden for Bornholms Golf Klub.
3. Corona situationen – hvilke begrænsninger-muligheder.
I bestyrelsen er der enighed om at følge DGU´s anbefalinger ift covid-19, derfor:
-Er 9-huls banen åbent for spil med restriktioner
-Er klubhus og toiletter er aflåst. Der har været spørgsmål fra en enkelt spiller,
om der kunne lempes på dette. Der er enighed om i bestyrelsen, at det ikke vil
være forsvarligt i forhold til smitterisiko at lempe på dette, så klubhus/toilet vil
fortsat være aflåst indtil videre, så længe der udelukkende er spil på 9hulsbanen.
-Er Turneringer og klubaktiviteter herunder klub-i-klubben arrangementer
suspenderet indtil 10/5-20 jf. anbefalingerne fra DGU pr. 31/3-20
Grundet forsamlingsforbuddet orienterer (LHJ) om, at åbningsmatchen vil blive
forsøgt afviklet søndag d. 17. maj, hvis det til den tid bliver lovligt at forsamles i større
grupper end 10 pers. (TIN) har haft tlf. kontakt til politiet, på trods af løbende start i to
bolde, vil spillere, der møder op på P. pladsen, henter udstyr i bagrum etc.
uomtvisteligt overstige 10 personer, og politiet ville udskrive bødeforlæg .
P.T. er Leif N. og Bent L. på arbejde. Resten af bane personalet er sammen med
træner og forretningsfører hjemsendt. (PG) undersøger forhold vedr. lønferusion og
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tabt indtjening (TB) spørger ind til hvornår 18-huls banen forventes åbnet. Ønsker det
skal ske hurtigst muligt. Der er en del frivillige, som allerede er i gang med at hjælpe
til på 18-Huls banen, med at klargøre bunkers, osv. Arbejdet udføres i henhold til
Coronarestriktioner. Se yderligere under senere pkt.
4. Status på udvalgsarbejdet.
(PG) udleverer periodisk saldobalance til bestyrelsen. Balancen er positiv med et lille
plus.
(UHO) Rekruttering/Begynderudvalget har som flg. af Coronakrisen, måtte aflyse
udvalgsmøder, rekrutteringsmøder og det planlagte info. møde i forbindelse med
lancering af Søren Arvidsens golfshops åbning som også måtte også aflyses. Funnel
First kampagnen er udsat, og Golfens dag er udsat. Der er fortsat blevet arbejdet
med færdiggørelse af diverse foldere, plakater etc. og henvendelser til
rekrutteringsmuligheder. Umiddelbart efter påske, vil der blive fulgt op på de
forskellige indsatser og tovholderne vil blive kontaktet. Der vil også blive annonceret
efter hjælpere til de planlagte begynder og rekrutteringsaktiviteter, som forventes at
kunne starte op, når driving rangen atter åbner, og der lempes på restriktioner i
forhold til Coronasmitte risiko.
(MMM) har nu taget over som formand for junior udvalget, og sørger for at der
indhentes børneattester, til alle der skal medvirke ved arbejdet med de planlagte
rekrutteringsopgaver i forhold til børn og unge.
(LHJ) Programmet for sæsonens turneringer er næsten planlagt, undtaget et par
enkelte punkter, der skal afklares, og (LHJ) indkalder til møde i turneringsudvalget
efter påske, og ønsket er at (AM) deltager i dette.
Leif Nielsen, Banen/Greenkeepere. Hvis 18 – Huls banen skal åbnes hurtigst muligt,
kræver det 3 mand; Patrick og Kaj Ole vil skal indkaldes lige efter påske. Leif N. og
Flemming S. vil koordinere hjælpeindsatsen med de frivillige hjælpere på banen, bl.a.
ift brug af banebil til afhentning af afklip etc. Leif N. udtrykker at banen er i ok stand,
arbejdet med dybdeluftning har givet et godt resultat. I år vil der skulle gødes, efter
en naturlig pause på 2-3 år. Der er igangsat arbejde med at nedlægge en del bunkers.
I første omgang nedlægges bunker oppe til venstre for green på hul 13 og bunker på
hul 1 til højre for green. Det gøres primært for at spare mandetimer til pasning af
banen. Der er indgået en aftale med PLE om at fylde bunker 13 op med opgravet jord
fra pumpeledningsarbejde på strækningen. Dette gøres uden beregning for BGK.
(MMM) Sports/Eliteudvalget har afholdt møde i Nexø, og der blev efter mødet
enighed om at der indføres et HCP. system der kan bruges i alle rækker. Der arbejdes
fremadrettet i Golf Bornholm, at der kan blive stillet gratis buggyer til rådighed for
spillerne. Serie 2 holdet fra BGK har trukket sig grundet for få spillere. Der er enighed
om, at der skal reklameres mere for BM, så flere vælger at deltage, især gøre
opmærksom på NETTO rækken. Ønsket er, at der bliver mulighed for at cafeer er
åbne i forbindelse med turneringer. Der afventes afklaring om Danmarksturneringen
kan blive afviklet i 2020, og det ventes at DGU kommer med en melding d. 14. april.
(AM) oplyser, at formænd for øens klubber, vil blive indkaldt af Berit Myhre til
fællesmøde ang. de store turneringer. Klubberne afventer stadig den fælles
greenfeekupon, som Carsten Hæstrup efter aftale skulle forestå udarbejdelsen af.
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5. Planer og opgavefordeling for igangsætning af:
Cafeen: Lis Nielsen, Inge Brædder, Søren Johansen har meldt sig til at forestå den
overordnede drift af Cafeen. Det planlagte møde med praktiske hjælpere til cafeen
har været udsat, grundet Coronarestriktioner. (AM) vil kontakte medlemmerne for
planlægning af et nyt møde. (TIN) undersøger ift alkoholbevilling
Handicap: Sekretariatet (TB) vil for fremtiden visitere spillere med behov for buggy
Bygninger/Anlæg: Et selvstændigt udvalg til disse opgaver oprettes.
Sekretariatet: Kurt Larsen, (TB), Birte Jacobsen og Laila Kofoed, har meldt ud, at de
gerne vil påtage sig opgaverne der ligger i sekretariatet.
Service-/Velkomst team: (TB) sammensætter gruppen af frivillige til teamet.
Referent: Uni Houmann

Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 16. april kl. 10, i mødelokalet.
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