Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, torsdag den 16. 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)
Fortsættelse af dagsorden fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 7. april 2020.
Ekstra Punkt. Nye anbefalinger fra DGU for spil/ophold på golfklubbers område.
Bestyrelsen forholder sig til de nye anbefalinger fra DGU for spil og ophold på golfklubbens område,
som er udmeldt den 14. april på baggrund af regeringens udmelding ang. Corona/smitterisiko. Der
er enighed i bestyrelsen om fortsat at følge DGU’s anbefalinger. Herefter bliver opgaverne til ændret
skiltning, orientering til medlemmerne om de nye forhold, og andre praktiske foranstaltninger fordelt
imellem medlemmerne af bestyrelsen.

Kommentarer til referatet fra bestyrelsesmøde afholdt, den 7. april.
(TIN) har indhentet oplysninger ang. retningslinjer for spiritusbevilling hos myndigheden.
(AM) og (TIN) bliver de ansvarlige for bevillingen. Det drøftes i bestyrelsen, om det fortsat
skal være muligt for medlemmer i BGK at låne cafelokalet til arrangementer, som private
fejringer af f.eks. fødselsdage, konfirmation. Der vil ikke blive opkrævet leje for lokalet, men
udelukkende et beløb til dækning af slid og indkøb/opfyldning af manglende service. Der er
enighed om, at dette fortsat skal være en mulighed, men kun uden for golfsæsonen. (TIN)
udfylder et udkast.

Planer og opgavefordeling for igangsætning af: (opfølgning)
Cafe: Cafeområdet er endnu ikke i gang, (AM) følger op på dette område og kontakter
styregruppen for cafeen.
Handicap: (MMM) koordinerer handicapudvalget, f.eks. visitering af hjælpemidler til spillere,
kontakter til handicaporganisationer etc. Under pkt. medtages også ”handicap/regler”, hvor
det vil være (TIN) der i stor udstrækning koordinere dette område.
Bygninger/Anlæg: Der er endnu ikke nedsat et bygnings/anlægs udvalg.
Sekretariat: (TB) har haft møde med primus personer til sekretariatsarbejdet, Laila Kofoed,
Birte Jacobsen, Kurt Larsen. (AM) deltog ved mødet.
Service-/Velkomst team: (TB) indkalder til et møde, hvor opgaverne skal belyses/fordeles,
Søren Arvidsen vil blive indkaldt og (PG) deltager.
(LJL) Der vil blive nedsat et nyt udvalg, der vil arbejde med klub i klub udvikling.
Arbejdsfordeling i udvalgene.
Bygninger/Anlæg: (TIN) udarbejder en drejebog/beskrivelse over, hvilke opgaver der er i
Bygnings/anlægsudvalget.
Flemming Schmidt – koordinerer baneudvalgsopgaverne.
(PG) Økonomiudvalget er i gang – der kommer opfølgning om økonomien til næste
bestyrelsesmøde.
Rekruttering/Begynderudvalget: (UH) Der arbejdes videre med forberedelse af
rekrutteringsaktiviteter og begynderforløb.
Juniorudvalget: (MMM) Der arbejdes med forberedelser til den kommende juniorsæson.

Aktivitetsforslag til sommersæsonen.
(PG) har et forslag om at lave nogen uformelle fælles grill selvdage, for at styrke det sociale
samvær. Der er også forslag om en egentlig sommerfest – f.eks. i forbindelse med klubbens
flagturnering. (TIN) vil gerne arbejde videre med evt. udstillinger. (MMM) Short Game til at
afholde anderledes turneringsdage.
Referent: Uni Houmann.
Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 22. april 2020 kl. 14.30, i mødelokalet.
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