I Bornholms Golf Klub
- har vi plads til alle
- er vi høflige og gæstfri
- er vi troværdige
- er vi miljøbevidste

NYHEDSDRIVE’T
Nyhedsbrev fra Bornholms Golf Klub
Indlæg sendes til formand@bornholmsgolfklub.dk
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tirsdag den 2. juni 2020.

Kære Medlemmer af Bornholms Golf Klub.
Sommeren er kommet og aktivitetsniveauet er ganske imponerende selvom vi mangler mulighed for at mødes
i større forsamlinger. Vi havde håbet på en grænseåbning til Sverige, men der må vi stadig vente lidt og håbe på
at mange danske og tyske gæster besøger vores flotte golfbane.

18 huls banen i fin stand.
Vi har en rigtig god bane i år, så det vil være rart med masser af gæster til at sprede budskabet. Et flot
greenkeeperarbejde og et godt samarbejde mellem greenkeeper staben og de frivillige medlemmer har båret
frugt. Banegrupperne har været i gang længe og senest har kratrydder holdene været ude at svinge værktøjet.
Flot arbejde! Tak for det.
I Sponser- og økonomiudvalgene arbejdes der hele tiden på at forbedre vores økonomiske situation. Her er
der en information fra sponsorudvalget, som har opnået flotte resultater.

Nye sponsorer.
Medlemmerne i det hårdtarbejdende Sponsorudvalg har haft kontakt med mange sponsoremner. Op imod 35
kontakter til virksomheder har indtil videre resulteret i 9 aftaler. 10 stik. har helt sagt Nej-tak, mens små 10
andre har sag Nej-tak nu, men måske til næste år efter Corona-krisen. 7-8 virksomheder har vi stadig dialog
med og håber på et positivt resultat fra nogle.
Vi har 4 ledige huller, 3 buggies og 1 turnering til klubmesterskaber på 9-hulsbanen.

Tak til

Life style Golf, som sponserer en Hulspils turnering d. 27. juni

Tak til

Lilliendal Plantecenter, som medsponsor på turnering d. 7. juni sammen
med Din Tøjmand.

Tak til

Arvidsen Golf Academy, der sponsorerer en ny turnering The AGA Open d. 12.-13.
september sammen med Mizuno.

Tak till

Bornholms Service & Skadecenter, om sponserer en buggy i 2 år.

Tak til JH HOLDING APS som sponserer årets klubmesterskaber d. 22.- 23. august.
Tak til THORSENS FARVER for sponsorering af træolie til bænkene og 20% rabataftale til klubben.

Tak til

Søren’s Storkøkken Service, som sponserer en buggy i 3 år.
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Tak til

Gudhjem Bus, som sponserer en buggy i 3 år.

Tak til

Jørn Ole Klausens Murerforretning, som sponserer en buggy i 2år.

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS !
Midtvejskiosken åbner 15. juni.
Simon er godt tilfreds med pinsedagene, hvor han bød velkommen i sin nystartede cafe. Det har givet ham en
god fornemmelse for hvordan han kan få det til at virke i praksis. De næste 2 uger ser vi ham kun en gang i
mellem, hvor han har gæster på Slægtsgaarden som han skal servicere. Den 15. juni er startdagen og derefter
vil han fortrinsvis være i Midtvejskiosken.
Der vil være mulighed for selvbetjening af drikkevarer når der ikke er åbent i cafeen.

Rekruttering.
Læg mærke til det farvestrålende golfskole barometer som er monteret ude på vores terasse. Her
kan I se hvor mange der er startet på golfskole. Det er kort tid siden at det blev muligt at starte
rekrutteringsarbejdet, så det er rigtig flot at barometeret viser over 20 deltagere.
Bliv endelig ved med at nævne golfskolen for de personer I møder!
Begyndertræning:
Hver onsdag kl. 17:00. (Der kan aftales træning lørdage, hvis det ikke er muligt at træne onsdage).
Kontakt Uni på 27850568
Kommende aktiviteter:
6. juni kl. 13.00: Spil med dag – inviter et familiemedlem, en ven eller bekendt med. Mød bare op.
7. juni: Din Tøjmand og Lilliendal Plantecenter singleturnering. Læs information og meld dig til i
golfboks.
21. juni: Golfens dag – åbent hus.
27. juni: Lifestyle GOLF Hulspilsmatch. Åbnes for tilmelding i golfboks efter den 8. juni.
Med Sportslig hilsen
Arne Mortensen.
TAK til vores turneringssponsorer i 2020:

JH HOLDING
APS
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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

THORSENS
FARVER

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

3

