Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, torsdag den 14. maj 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)
Mødeleder: (MMM)

Godkendelse af referat: Referatet er godkendt.
Nyt fra Formanden: (AM) Der er kommet en indbydelse til øens golfklubber fra Berit
Myhre til et møde i Golf Bornholm regi. (AM) og (PG) deltager fra BGK. Mødet afholdes,
onsdag d. 27. maj. Dagsorden til mødet omhandler bl.a. fælles greenfee billetter og
greenfeepriser generelt. (MMM) vil gerne have at der til dagsorden medtages, i forhold til
DK. Turneringen, der grundet Covid 19 bliver gennemført på neutral bane 2020, i stedet for
på BGKs bane som planlagt, at DK. turneringen skal tilbageføres næste år til BGK. Desuden
vil det skulle debatteres og besluttes at der fremadrettet bliver mulighed for frit spil til træning
alle ugens dage for DK. turneringsspillere på den bane, der det pågældende år, har
hjemmebanen.

Økonomi og budgetopfølgning: Der afventes økonomiopfølgning. (PG) fremlægger
referat af møde i Økonomiudvalget, afholdt d. 11. maj 2020. Bornholms Brand har tilbudt
BGK en nedsættelse af forsikringspræmien i indeværende år, som en støtte til klubben
under Covid 19 krisen. (PG) har ansøgt om lønkompensation for ca. 49 t. Medlemmerne har
til D.D. indkøbt klubaktier for 163 t. Debitorlisten blev gennemgået til mødet. Der er PT. 6
restancer tilbage pr. 1/1-2020. De vil blive kontaktet med henblik på afvikling/udmelding.
Der bliver arbejdet med at søge diverse fonde om tilskud til medlemsrekruttering og til
dækning af diverse udgifter til investeringer i materiel, på sigt som buggyer etc. der kommer
en opfølgning på dette. Der er igangsat udformning af diverse markedsføringsmateriale til
både danske og udenlandske golfklubber. Erik M. er tovholder på disse opgaver.

DGU og Covid 19 retningslinjer:
Der er indkommet en anmodning til bestyrelsen om mulighed for lempelse i retningslinjer, i
forhold til om flaget må fjernes fra kopholder under spil. Der er enighed i bestyrelsen om, at
vi fortsat følger DGUs vejledninger og anmodningen afvises. Vi afventer og forholder os
løbende til i bestyrelsen, hvilke udmeldinger der kommer fra henholdsvis regering og
derefter DGU, og handler herefter.
Under pkt. medtages en henvendelse fra et medlem ang. handicap skiltning for parkering
foran klubhuset bliver mere synliggjort. (TIN) vil sørge for at undersøge mulighed for dette
og få det iværksat.

Nyt fra udvalg:
Sekretariatet: (TB) Kortlæseren på Proboksen virkede ikke længere, og er derfor blevet
udskiftet. Printeren har været til reparation og er nu funktionel igen. Velkomstteamet er nu
næsten på plads, Laila Kofoed og (TB) er tovholdere på opbygningen af teamet, og der har
været afholdt møder med de forskellige hjælpere i teamet om de praktiske opgaver og
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fordeling af vagter. Velkomstmappen til brug for hjælperne i teamet, er Laila k. ved at
opdatere. Nøgleboks er introduceret for de forskellige hjælpere. Der arbejdes nu videre med
at få administrations-/sekretariatet helt på plads. Der vil blive nedsat et udvalg, der
fremadrettet vil arbejde med kontingentsats området.

Klubhusudvalg: (TIN) har udarbejdet en rapport over, hvilke arbejdsområder der hører
under udvalget. Området dækker over både vejen til klubhuset, parkeringspladser, bagrum,
terrasse og selve klubhuset (ude&inde), hele træningsområdet og de tilhørende bygninger.
Der er beskrevet tidsinterval for de forskellige arbejder, og fremgangsmåden i forhold til
igangsættelse og økonomi. (TIN) Som tovholder på projektet Bi-venlig golfbane, har (TIN)
rykket Bornholms Landbrug om de blomsterfrø, der var lovet os, vi var desværre blevet
glemt, og de havde ikke flere på lager. (TIN) kontakter avler Brian Kofoed om han har frø på
lager og evt. om Brian kan så dem maskinelt.

Turneringsudvalg: (LHJ) Der er en stor tilslutning til den forestående åbningsturnering,
d. 17-05-2020 der vil blive gennemført under de restriktioner der er gældende i forhold til
Covid 19. Protræner Søren Arvidsen arrangerer en ny turneringsform ved en turnering over
2 dage d. 12-13 september. Det gøres i samarbejde med sponsor, og de står selv for
turneringen. Der afvikles en hulspils match, lørdag d. 27. juni, (AM) sætter den op.

Juniorudvalget: (MMM) Starten på sæsonen har været positiv, og der er kommet to nye
spillere til. (MMM) vil søge i DGI-Pulje til udbygning af samarbejdet med elever fra lokale
skoler om at komme til golfarrangementer i BGK.

Rekruttering&Begynderudvalg: (UH) Begynderforløb startede op d. 29. april. 13
begynderspillere er nu i gang, og der bliver evalueret og justeret til løbende, i samarbejde
med pro-træner Søren Arvidsen. Der har været afholdt et ”Spil Med Dags” arrangement d.
3. maj, der deltog 10 gæster til etablerede spillere, og de havde et par hyggelige timer på
banen. Grundet Covid-19 kunne der ikke som vanligt hygges socialt efter spillet, men alle
fik en invitation til at komme tilbage og gå en runde, samt lidt forplejning i cafeen, når det er
muligt igen. De forskellige rekrutteringsindsatser er justeret til og nye datoer for afholdelse
er fundet med henblik på den forsinkede opstart af Funnel First (facebookkampagne) der
forventes at starte op i anden halvdel af maj.

Evt.:
Der er interesse fra NGK i et fælleskursus, på tværs af klubberne på øen, hvor indholdet er
”tilrettelæggelse af turneringer”. Medlemmer af turneringsudvalget vil gerne deltage i et evt.
kursus.
Referent: Uni Houmann
Dato til næste bestyrelsesmøde: tirsdag, den. 9. juni kl. 18.30
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