Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Ekstra ordinært bestyrelsesmøde fredag d. 3-7-2020
Deltagere: Pia Gudbergsen (PG), Mette Munch Mikkelsen (MMM), Tom Idon Nielsen (TIN)
Troels Borup (TB), Lars Henrik Jørgensen (LHJ), Uni Houmann (UH)
Arne Mortensen har meddelt bestyrelsen at han trækker sig som formand for Bornholms
Golf Klub og samtidigt udtræder af bestyrelsen.

- Hvem overtager efter Arne Mortensen?
Der er enighed i bestyrelsen om, at Mette Munck Mikkelsen, konstitueres som
formand indtil afholdelse af generalforsamling i 2021. Vedtægterne har været til
gennemsyn hos DGU-advokat, og det vil være i overensstemmelse med disse.
-

(MMM) overtager de opgaver, som (AM) varetog.

-

(MMM) og resten af bestyrelsen har udfærdiget en fælles udmelding om den nye
situation til klubbens medlemmer, som snarest efter mødet vil blive meddelt ud til
medlemmerne.
Marianne M. Kofoed og Jan Hansen fortsætter samarbejdet om at opbygge og
vedligeholde BGKs hjemmeside. Forslag fra medlemmer til ændringer af
hjemmesiden ønskes forelagt bestyrelsen, som evt. videreformidler disse til Marianne
og Jan.

Evt.
Bestyrelsen er blevet bedt om at drøfte en mulig brugerbetaling fra de medlemmer
der anvender buggys. Det er forbundet med væsentlige udgifter for klubben til
opladning og vedligeholdelse af disse. Efter en drøftelse, bliver det besluttet at et
konkret forslag vil blive fremlagt for medlemmerne til næste medlemsmøde.
Der er enighed i bestyrelsen om en ens greenfee på 200 kr. for gæster til medlemmer
og spillere fra venskabsklubber.
Bestyrelsen beslutter at baneservice skal genoptages, og der rettes henvendelse til
medlemmer der evt. vil varetage dette. (TIN) melder sig til at være en del af
baneserviceudvalget.
De fire greenfee rabat billetter klubben har modtaget fra Viborg Golfklub, vil blive
udbudt til salg blandt klubbens medlemmer.

Referent: Uni Houmann
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