Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 9. juni 2020 kl. 18.30 i mødelokalet.
Deltagere: Arne Mortensen (AM), Pia Gudbergsen (PG), Mette Munch Mikkelsen (MMM), Troels
Borup (TB), Lars Henrik Jørgensen (LHJ), Uni Houmann (UH)
Afbud: Tom Idon Nielsen (TIN)

1. Godkendelse af referat:
Referatet er godkendt

2. Sket siden sidst (Alle)
(TB) Eltavlen er nu blevet delt, så elforbrug i køkkenet nu afregnes af forpagter, Simon
Arvidsen. Kaffemaskinen i cafeen og el-vandvarmer vil der blive drøftet med Simon om
han evt. også vil overtage indtjening og forbrug af. Skærmen over pro-boksen virker
ikke, og det besluttes at afbestille den. Der er tilbagevende problemer med buggy nr. 7,
og Bent kan ikke reparere på den mere. Der skal nye batterier til, og der er søgt fonde
til hjælp med udgiften til disse, som pr. sæt koster kr. 9.500. (PG) kontakter
bremse/koblingsservice om tilbud.
(MMM) Forstanderen fra Bornholms Højskole kom ikke til det planlagte møde med
(MMM) og (TB) mødet skulle omhandle et evt. samarbejde imellem BGK og Højskolen
i forhold til at tilbyde golfspil i BGK, som en del af skolens kursustilbud. Ø-Holdet er nu
kommet i gang, og de rejser i weekenden over til deres første kampe, hvor de møder
Greve-Smørum.
(LHJ) Til åbningsturneringen var der 108 tilmeldte spillere, en flot tilslutning. 96 deltog
i den næste turnering, hvor Liliendal og Din Tøjmand var sponsorere, så der var både
præmier rettet mod kvinder og mænd.
(PG) Orientere om, at det er lykkedes at få kr. 48.000 i lønkompensation grundet
Coronakrisen. Omsætningsnedgangen er på kr. 165.000 i tabt greenfee etc. grundet
Corona. Der er sparet kr. 109.000 på medarbejder udgifter ved at der har været
hjemsendelser. Lejeaftalen om forpagtning af klubbens jorde er blevet forlænget med
de respektive lodsejere frem til år 2040. Der er søgt om lån i Nykredit til styrkelse af
likviditeten og til dækning af udgifter og vedligeholdelse. Halvårsbudget/regnskab vil
blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.
(AM) Der vil blive udarbejdet en liste over arbejdsopgaver-tidsplan i samarbejde med
Jonna, for de opgaver der hører under hende. Der bliver drøftet med Leif N. om evt.
hjemsendelse af greenkeeper personale i juli mdr. hvor græsset ikke er så meget i
vækst, for yderligere nedbringelse af lønudgifterne. Et udvalg bestående af (PG),
(MMM) og Ove Markussen vil gennemgå kontingentsatserne og komme med forslag til
en revidering af disse. (TB) har kontakt til Falster og Marienlyst Golfklubber og vil høre
om evt. venskabs klubsamarbejde. (MMM) undersøger ditto med Maribo Golfklub. Der
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er udarbejdet markedsføringsmateriale for promovering af BGK til golfklubber i DK og
Sverige. Der er kommet en protestskrivelse til (AM) fra Baneudvalget, ang. projektet bivenlig golfbane. Udvalget frygter at det vil medføre en markant øget risiko for de
medlemmer der er kendt med allergi ved insektstik, at færdes på banen. Bestyrelsen
udsætter yderligere drøftelse af emnet, da tovholder på projektet (TIN) ikke er til stede
ved mødet. Det besluttes at klubbens telefon bliver betjent af administrationen indenfor
dens åbningstid. Udenfor åbningstiden kan bestyrelsesmedlemmerne kontaktes på
deres respektive tlf. Dette vil fremgå af hjemmesiden. Fremover vil hjemmesiden blive
ajour holdt og udviklet i et samarbejde imellem Marianne M. Kofoed og Jan Hansen.
Den udendørs opstillede flaskeautomat vil blive opsagt, og der vil i stedet blive tilbudt
kolde drikke fra indendørs køleskabe i cafeen med selvbetjening udenfor Midtvejs
kioskens åbningstid. Medlem Inge Brædder har lavet Hole-in-one, onsdag d. 29.april
2020. Inge vil blive hædret af klubben ved lejlighed. BGKs forsikringer vil blive
gennemgået og opdateret i samarbejde med Bornholms Brand efter d. 15. juni.
(UHO) Der har været afholdt det første Funnel First (facebookkampagne), Golf&Frokost
arrangement, med 11 deltagere, hvoraf de 10 meldte sig til golfskolen efterfølgende.
Der vil blive afholdt 5 af disse arrangementer, henover juni-juli mdr. Golfskolen er i gang,
og der er en pæn søgning til denne. Samarbejdet omkring golfskoleeleverne med Protræner, Søren Arvidsen fungerer godt, og det at træneren er ansat i BGK gør, at det er
muligt at være fleksibel med træningstidspunkter, og det er nødvendigt hvis
rekrutteringsarbejdet skal lykkedes.

Evt.: (LHJ) Marianne M. Kofoed står for den forestående SKT. Hans turnering.
Håndsprit vil fremover blive indkøbt hos papirlageret.
Referent: Uni Houmann
Næste bestyrelsesmøde afholdes, mandag d. 13. juli 2020 kl. 16.00 i mødelokalet.
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