I Bornholms Golf Klub
- har vi plads til alle
- er vi høflige og gæstfri
- er vi troværdige
- er vi miljøbevidste
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Kære Medlemmer af Bornholms Golf Klub.
Resultater fra Lifestyle Golf Hulspilsturnering i Bornholms Golf Klub

Turneringens sponsorer præsenterer de mange flotte præmier.
Lørdag den 27. juni afviklede Bornholms Golf Klub en hulspilsturnering i super flot
sommervejr med varmegrader som det var i syden.
Turneringen blev afviklet som to separate turneringer for at leve op til corona
restriktionerne for afvikling af sportslige aktiviteter med max. 50 deltagere.
I formiddagsturneringen dystede 48 spillere i 4-bolde om 12 point ved hvert hul, og
resultaterne blev følgende:
I damerækken var der tæt opløb om de øverste pladser. På 1. pladsen kom Lene Lassen
med 68 point, Lis Kofoed Hansen blev nr. 2 med 66 point og nr. 3 blev Inge Møller med 64
point.
Herrerækken blev vundet af Jørn Kofoed Hansen med flotte 94 point, Kai Jørgensen blev
nr. 2 med 79 point og nr. 3 blev Jes Christensen med 76 point.
Nærmest hullet på hul 9 kom Kai Jørgensen med 5,16 m og på hul 12 var Rikke Jørgensen
nærmest med 2,50 m.
Om eftermiddagen deltog 24 spillere. I damerækken blev Birthe Lund nr. 1 med 79 point,
og nr. 2 blev Lise Lotte Borup med 77 point.
Herrerækken blev vundet af Tommy Olsen med flotte 83 point, Niels Læsaa blev nr. 2 med
72 point og nr. 3 blev Jan Åkerlund 66 point.
Nærmest på hul 12 kom Allan Bay med 2,84 m.
Dagens sponsor var Life style GOLF fra Samsø, som havde medtaget meget flotte præmier.
Næste turnering i BGK er Butik Stærmose Flagspilsturnering den 12. juli.
Bjarne Kruse, turneringsleder.
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Hulspilsturneringens præmievindere.

BM i slagspil 24.,25. og 26. juli - i samme nye rammer som i 2019.
Så er der gjort klar til BM i slagspil. Den er oprettet i golfbox hos NBGK.
Linket er her:
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/2513016/info
Vi prøver at spille over en weekend, men så med start fredag eftermiddag og da der spilles
i ferietiden, burde det være muligt at planlægge sig til en feriefridag, hvis man vil deltage.
Der spilles i Rønne fredag eftermiddag, i Nexø lørdag og så med finale i Rø, på Old Course
søndag.
Det er mesterskab uden handicap i forskellige aldersinddelinger med sideløbende
netto/stableford rækker. Der er altså noget for alle og man
betaler ikke greenfee de tre dage.
Mere følger i løbet af juli.
hilsen
Allan Juhl

Information fra baneudvalget.
Baneudvalget har i tre omgange gennemgået banen for at få overblik over banens stand og
hvad vi mener der bør udføres i nærmeste fremtid. Der er lavet en rapport, som vil blive
lagt ind på hjemmesiden og som er med i dette nyhedsdrive.
Udvalget er meget tilfreds med den stand som banen har for øjeblikket, og det skyldes det
store arbejde som er udført af greenkeeperne, men også at vi har så mange frivillige som
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har været villig til at give en hånd med i vedligeholdelsen. Leif og jeg har haft et møde
den 17. juni med kontaktpersonerne som står for de forskellige dele af banen. Vi drøftede
hvordan de opfatter deres opgave og den information som kommer fra os. Den opgave som
står foran grupperne i nærmeste fremtid er at få luget græstotter og andet ukrudt fra
bunkerne. Kratrydderne gør et stort arbejde og med den vækst der er på grøfter og kanter
af banen, er der mange opgaver for dem. Der er grupper, som kan bruge en hjælpende
hånd, så sig endelig til hvis du vil yde en indsats. Det er ikke hårdt arbejde, så der er plads
til både mænd og kvinder.
I greenkeepercenteret bliver de færre i den kommende periode. Patrick stopper med juni
måneds udgang, men kommer tilbage til august. Men samtidig er Hans Jørgen sygemeldt og
skal på pension og Bent har faktisk brugt det antal timer han må arbejde for at beholde sin
pension. Så vi har kun Leif og Kaj Ole til rådighed i juli og en del af august. Så de frivilliges
indsats er meget velkommen og påskønnet af greenkeeperne.
Har I ønsker eller kommentarer til banen modtager vi det gerne i baneudvalget. I kan
kontakte mig på mail flschome@post10.tele.dk eller på telefon 40 14 10 01.
Flemming Schmidt.

Information fra økonomiudvalget.
Vi søgte Sparekassen Bornholms Fond om et tilskud på kr.30.000,- til vores
rekrutteringsprojekt.
Vi kan med glæde meddele at tilskuddet er bevilliget, - så en stor tak til Sparekassen
Bornholms Fond.
Budgetopfølgning pr. 20. maj 2020:
Der er en negativ afvigelse på indtægter på kr.115.000,-. Kontingenter og bagrum er som
forventet, og afvigelsen skyldes færre greenfee indtægter og færre turneringsindtægter –
begge foranlediget af corona epidemien.
Udgifterne er glædeligvis kr.55.000,- mindre end forventet. Det skyldes først og fremmest
færre lønudgifter, og at vor kasserer Pia har søgt og fået bevilget kr.48.000,- i
lønkompensation i forbindelse med at alle medarbejdere blev sendt hjem ca. 1 måned
under corona krisen. (derfor blev banen desværre åbnet lidt senere end planlagt)
Udover et merforbrug på el, som stammer tilbage fra forrige år i cafeen på ca. kr.22.000,er der kun mindre budgetforskydninger.
Alt i alt afviger vi kr.60.000,- i forhold til vort budget, og derfor ingen tvivl om, at
indsatsen de næste måneder skal være at få tilført gæster til vor golfbane, forhåbentlig vil
der komme mange danske gæster, nu også tyske gæster og inden længe må vi håbe, der
også bliver åbnet for vore naboer i Sverige. Kim Caspersen som er medlem af
sponsorudvalget har lavet 2 flotte plakater, der skal rundsendes til de sydsvenske
golfklubber, og en tilsvarende til danske golfklubber.
Vi vidste, at det vil blive et hårdt år rent økonomisk, men vi er i økonomiudvalget rimelig
fortrøstningsfulde, og ikke mindst takket være det arbejde der lægges i rekrutteringsudvalget med de lidt over 40 nye deltagere på golfskolen.
På økonomiudvalgets vegne
Erik Mogensen
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Information om markedsføring.
Kim Caspersen har lavet og fået trykt en super flot plakat i A4-størrelse som vi skal have
formidlet rundt i landets golfklubber, og det er vigtigt, at I som medlemmer hjælper med
at få dem fordelt, så vi kan få tiltrukket flere greenfee gæster til vores bane.
Administrationsteamet, velkomstteamet og Søren i shoppen skal på deres sædvanlige
venlige/sælgende måde forsøge at få vore greenfee gæster til at tage ET eksemplar med
hjem til opslagstavlen i deres klub. Når de så har haft en god oplevelse hos os skal de være
vores ambassadører.
Skal I som medlemmer på golftur, eller I kommer i nærheden af en golfklub på jeres rejser
skal I sørge for at have nogle stykker med.
Ved fælles hjælp skal vi have markedsført Bornholms Golfklub, og det er vigtigt at vi står
sammen om opgaven.
Kim har også fået trykt et antal på svensk, og vi håber snart, at de også kan komme i brug.
Så kommer I til golfklubber i Sverige skal der også ligge et eksemplar i bilen.
Ove Markussen.

Særlige meddelelser:
Midtvejskiosken må desværre foreløbig holdes lukket indtil på mandag den 6. juni.
Simon har været i selskab med en bekendt der efterfølgende er blevet testet positiv for
corona virus. Simon har derfor i dag været til test, og da der kan gå op til 3 dage før der
kommer et resultat, kan han tidligst være tilbage på mandag, såfremt testresultatet er
negativt.
Sekretariatet efterlyser hjælp.
Birte og Laila vil meget gerne i kontakt med et par medlemmer der kan give en hjælpende
hånd i sekretariatet. Så hold jer ikke tilbage! Ta’ en snak med dem og find ud af hvad det
drejer sig om.
Book tider i golfboks når i spiller på golfbanen.
Uanset hvem og hvornår, så skal der bookes tid i golfboks når I går ud og spiller golf. Vi får
løbende henvendelser om at der især morgen og aften er en hel del spillere på banen uden
at der er en eneste booking. Vi ønsker at vide hvor mange der benytter banen og hvem det
er, så vi må derfor sætte gang i vores baneservice.
Derfor husk at booke tid i golfboks!!

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

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
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