I Bornholms Golf Klub
- har vi plads til alle
- er vi høflige og gæstfri
- er vi troværdige
- er vi miljøbevidste
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Indlæg sendes til formand@bornholmsgolfklub.dk
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Tirsdag den 19 maj 2020

Kære Medlemmer af Bornholms Golf Klub.

Over 100 deltagere til Bornholms Golf Klubs åbningsturnering
Søndag blev golfsæsonen 2020 endelig skudt i gang igen med JFdata service som sponsor for 39.
gang, hele 106 spillere udfordrede den flotte bane i en greensome parturnering. Vejret var med os,
selvom der blæste en kold vind over banen fik vi ikke en dråbe regn.
Turneringen blev afviklet lidt anderledes end sædvanligt pga coronakrisen, bl.a. med mødetid max
15 min. før og efter kampen var der afgang umiddelbart efter man var færdig, dette gjorde at der
desværre ikke kunne være præmieoverrækkelse med hyggeligt samvær på terrassen efter
matchen, dette havde vores sponsor JF Data v/Lars Falk dog taget højde for, da alle deltagere fik
en præmie i form af et bornholmsk produkt samt et gavekort til
www.bornholmbornholmbornholm.dk på 100 kr. som vakte stor glæde for spillerne.

Matchen blev afviklet i 2 rækker med præmier til de 3 bedste par i hver række, desuden var der
nærmest hul præmier på hul 9 og 12.
A-rækken: 1. Kel Hansen/Nicholei Hansen med 38 point (bedst på de sidste 9 ulige huller)
2. Aase Hansen/Brian Madsen med 38 point
3. Marie Mikkelsen/Arne Mikkelsen med 37 point
3. pladsen var et tæt opgør, da der var hele 4 hold med 37 point, men efter nærmere optælling
blev det altså Marie og Arne der løb med sejren.
B-rækken: 1. Karsten Pedersen/Stephen Mortensen med 41 point
2. Laila Kofoed/Sven Kofoed med 40 point
3. Birte Jacobsen/Leif Jacobsen med 39 point
Nærmest hul blev på hul 9 vundet af Kim Petersen med 2,53 m og hul 12 blev det Jørgen Holm med
2,04 m.
Turneringsledelsen
Kurt Larsen/Carsten Dam/Inge Møller
Tillykke og tak til turneringsledelsen for en virkelig vel tilrettelagt og godt gennemført turnering.
Og tak til deltagerne for at gennemføre turneringen eksemplarisk og med godt humør, på trods af
restriktioner og nødvendig styring af forløbet.
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Og ikke mindst en stor tak til vores turneringssponsor Lars Falk, JF Data service som overraskede
deltagerne med gavekort og Bornholmske produkter til samtlige spillere.

Økonomiudvalgets opgaver og ansvar:
Økonomiudvalget består af kasserer i BGK Pia Gudbergsen, formand for udvalget Erik Mogensen, og
Ove Markussen.
Udvalgets opgaver består primært i at være ”sparringspartner” for Pia, at godkende og attestere
regninger og fakturaer, og hjælpe med at søge Fonde om tilskud og støtte. Vi laver også månedlig
opfølgning til brug overfor bestyrelsen og klubbens interne revision samt informerer klubbens
medlemmer via Nyhedsdrivet om den økonomiske status. Sponsorudvalget hvor Ove er formand,
hører også ind under Økonomiudvalget.
Balance pr. 30. april 2020.
Vore indtægter er 22 tkr. lavere end forventet. Selv om kontingenter udviser et plus, så afviger
vore greenfee indtægter (specielt årsgreen-fee), og der er til cafeen investeret i en ny
kaffemaskine.
Samlet er udgifterne 90 tkr. højere end budgetteret. Hovedparten skyldes fortsat en
budgetforskydning i f.m. køb af gødning/ græs. I klubhuset har der været et merforbrug af el, som
stammer fra sidste år, og som formentlig skyldes, at varmeblæseren har været brugt om sommeren
til nedkøling og ventilation. Det sker ikke mere, og der laves nu en månedlig opfølgning på
strømforbrug.
Selv om resultatet må anses for acceptabelt, vil vi fortsat godt bede alle om at spare, hvor der
spares kan ud fra filosofien - hvad der er sparet er tjent.
Der er i skrivende stund 6 aktive/ passive i kontingent restance pr. 1/1-2020. Medlemmerne har pt.
købt aktier for kr. 163.000,-, super flot, og fortsæt gerne.
Med venlig hilsen på økonomiudvalgets vegne.
Erik Mogensen
Jeg glæder mig over at vi I klubben har så dygtige medlemmer til at varetage vores økonomi. De
overlader ikke noget til tilfældigheder. Med de begrænsninger vi er udsat for er det enormt
vigtigt.

GLFR – Baneguide, scorekort og meget mere. Sponsoreret af
Her en vigtig opfordring fra vores formand for sponsorudvalget Ove Markussen.
Arne - i nyhedsdrivet skal du skrive lidt om den digitale baneguide GLFR. Jeg har i dag lagt en
vejledning ved proboksen, og i morgen vil jeg tage det op med velkomstteamet. Beck sponsorerer
et stort beløb og nu skal vi medlemmer bruge appen. Jeg syns den er super, du har baneguide,
scorekort, gps og så kan du arkivere dine scorer i appen. Du kan også indsende score til golfbox, har
dog ikke prøvet endnu. Hvis medlemmerne begynder at bruge den vil vi spare mange scorekort,
men væsentligt - vi har en forpligtelse overfor vor gode sponsor.
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Det er hermed gjort Ove, - en udmærket mulighed for alle der alligevel ikke kan undvære
mobiltelefonen, - I slipper for problemer med knækkede blyanter, kuglepenne der ikke virker og
scorekort der ikke kan læses.

Invitation fra vores kære Kollega, Golfbutik Indehaver og Protræner.

Arvidsen Golf Academy ·

På fredag 22/5 og lørdag 23/5 kommer
Golfkompagniet
og
Mizuno Golf Danmark
forbi med alt deres legetøj og holder demodag
Tidspunkterne er som følger:
Fredag kl 12-17
Lørdag kl 10-15
Det vil være en stor hjælp hvis alle der tænker de skal se, røre og prøve nyt grej, kiggede forbi shoppen i
løbet af ugen og skrev sig på den “officielle” liste.
Derved kan vi nogenlunde styre hvor mange der kommer og hvornår og corona og spritte ting af og på
osv osv ...
Der vil være tilbud i vildskab i shoppen, bl.a;
kan man få en ny vogn ekstraordinært billigt
Sko og BGK-logotøjet
Og butiksindehaveren vil garanteret være i så godt humør, at han er til at forhandle med på stort set alt
andet.
Jeg håber der er mange der vil møde frem i weekenden og vise Søren hvor vigtig han er for vores
Golf Klub. Og så gør det jo ikke noget hvis vi kan redde os et godt tilbud. Hvis vi for eksempel alle
i løbet af sommeren kan vise vores klublogo på brystkassen, så vil det vække opsigt når vi færdes
på diverse golfbaner!!
I øvrigt er Rekruttering og begyndertræning startet rigtig godt og Uni er enormt glad for
samarbejdet med Søren.
Tak Søren for din positive og hjælpsomme måde at være på.
Med sportslig hilsen.
Arne Mortensen.

TAK til vores turneringssponsorer i 2020:
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TAK til vores Hulsponsorer:
Hul 1

Hul 2

Hul 3

Hul 4

Kontakt os vedrørende
en sponsoraftale her

Hul 5

Hul 7

Hul 6

Hul 8

Kontakt os vedrørende en
sponsoraftale her

Hul 9

Hul 10

Hul 11

Hul 12

Hul 13

Hul 14

Hul 15

Hil 16

Kontakt os vedrørende en
sponsoraftale her

Hul 17

Hul 18

Kontakt os vedrørende en
sponsoraftale her

TAK til vores øvrige Sponsorer og Samarbejdspartnere:

Frisør Jan

Medlemsfordel som BGKer: 10 % rabat ved køb i Blomster Kunsten v/Wicki Bruun Kofoed. Husk at
vise DGU kortet. Fører også et stort udvalg af brugskunst. Snellemark 27, 3700 Rønne, tlf. 56910050.
(Minimumkøb kr. 125,- og der gives ikke rabat på nedsatte varer og Interflorakøb).

Nyhedsdrive’t udkommer på tirsdage via mail samt på opslagstavlen i klubben
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