Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, onsdag den 22. april 2020 kl. 14.30 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 er: Rekruttering – Opfølgning på udvalgsaktiviteter – økonomi.
Rekruttering: (UHO) Der er opstart af begynderforløb onsdag den 29. april og lørdag den 2. maj.
Undervisningsplanlægningen er lagt m.h.t. deltagere, så det ikke overstiger forsamlings max. på 10
personer. Den forholdsvis store søgning til holdene har medført at undervisning bliver delt i en
onsdags og et lørdagshold. Der er planlagt en Spil Med Dag d. 3. maj. Planlægningsmødet har været
afholdt, og opgaver til dagen er blevet fordelt.
Sport&Eliteudvalget: (MMM) orientere om holdturneringen. Seriedamer er flyttet til d. 6. juli.
Holdlederne er indforståede om dette. Serie 4 – Serie 3 – superveteran spiller mandage. Opstarten
er afhængig af, hvornår der evt. kommer lempelser i restriktionerne fra DGU. Der mangler holdleder
til superveteran, og det kan medføre at holdet trækkes. DGU har endnu ikke meldt ud om datoer etc.
for afvikling af Danmarksturneringen.
Klub i Klubudvalget: (LHJ) Udvalget er nu nedsat. Birte Jacobsen er tovholder i udvalget, der
udover Birte, består af Ole Meisner, Inge Møller og (LHJ). De vil arbejde på at fremtidsudvikle og
styrke åbenhed og samarbejde i klub i klub regi.
Turneringsudvalget: (LHJ) vil kontakte Marianne M. Kofoed, ang. opstart af onsdags turnering, nu
der er blevet lempelse af anbefalingerne fra DGU ang. klub-turneringsaktiviteter. Der vil fortsat skulle
afvikles turnering alternativt, med spredte start tider og indberetning digitalt af scorer.
(MMM) Har fremsat et forslag for bestyrelsen om ændring af navn for Handicapudvalget. Det har
medført forvirring i forhold til hvad ordet handicap dækkede over. Fremover vil handicap udvalg
hedde lovregel udvalg og handicapudvalget vil ændre navn til paragolfudvalg. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget og (MMM) udpeget til formand for paragolfudvalget.
(TB) Har holdt møde med Søren Arvidsen. Mødet forløb positivt, og de fik forventningsafstemt
samarbejdet mellem Søren A, sekretariatet og velkomstteamet. Søren vil være behjælpelig med at
modtage greenfee gæster, etc. i proshoppens åbningstid. Efter Sørens ønske vil der blive lavet
ændringer i hans ansættelse kontrakt. Bestyrelsen imødekommer dette. (TB) udfærdiger en plan
over hjælpere til velkomstteamet. Turnerings og Byggeudvalget (TIN) vil holde møde, hvor der skal
tages stilling til, hvad der skal ske med starterskuret, som står ved indgangen til hul 10. (TIN) arbejder
videre med opstarten af bi-venlig golfbaneprojektet. (AM) Vil kontakte tovholdere Lis Nielsen og Inge
Brædder ang. cafe opstart.
Økonomi: (PG) Der har været et forholdsmæssigt stort el-forbrug i 2019, hvilket har medført en
ekstraregning på 22 t. kr. Det vil blive undersøgt nærmere, hvilke faktorer som har medført dette.
Øget opladning af eldrevne golfvogne, kan være en del af forklaringen, men frituresteger etc. i
køkkenet vil der blive udført el måling på, for at afdække forbruget. Erik Mogensen vil udfærdige en
budgetopfølgning pr. 30-04-2020. Salget af medlemsaktier er gået over al forventning, og der er
indtil nu blevet købt for 157 t. Det vil blive undersøgt om der kan søges refusionssats på faste udgifter
til understøttelse af klubøkonomien under Corona krisen. Erik Mogensen og Ove Markussen vil tage
sig af at inddrive gæld i form af restancer hos medlemmer og andre forhold under dette område.
Referent: Uni Houmann
Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 14. maj 2020 kl. 14.30 i mødelokalet.
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