Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra den ordinære generalforsamling den 27. februar 2019 i Nyker Forsamlingshus.
Formand Marianne Munk Kofoed (MMK) bød de 83 fremmødte velkommen, hvoraf 3 var gæster.
Punkt 1 valg af stemmetællere:
Carsten Dam, Leif Kielgast og Sture Andersson blev foreslået og valgt.
Punkt 2 valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Holger Pii som blev valgt. Holger Pii takkede for valget og startede med at
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, idet generalforsamlingen var
annonceret i Bornholms Tidende den 13. februar 2019. Holger Pii spurgte forsamlingen om der
var indsigelser mod generalforsamlingens lovlige varsel og dagsordenen. Der var ingen
indsigelser.
Punkt 3 beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:
Vi startede med at mindes afbøde medlemmer med sangen ”Den signede dag med fryd vi ser” af
N.F.S. Grundtvig.
MMK aflagde herefter beretning.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Oversigt:
Banerne
Tilgang/afgang af medlemmer
Økonomi
Turneringer
Sponsorer
Samarbejdsaftalerne med Nexø og Rø
Sports- og klub aktiviteter
Diverse
Frivillige, bestyrelsen og medarbejderne
Fokusområder 2019.

Banerne
Overskriften må næsten være - Golfbanen har i sæsonen 2018 været særdeles tør!
Arbejdet med banen var udfordret på flere områder.
Først i marts fik vi sne. Det samme skete igen sidst i marts (påsken). Der kom rigtig meget sne og
det tøede sådan set ligeså hurtigt igen. Så hurtigt at vandet ikke kunne komme væk. Der var
store områder på fairways dækket af vand så her kunne ikke køres med tunge banemaskiner. Det
blev tidligt i maj efterfulgt af det flotteste sommervejr, uden regn, som gjorde vedligeholdelse
af banen yderst vanskelig. Fra Åbningsturneringen 21. april til 23.juli kom der ikke vand af
betydning fra oven. Vi har ikke vand nok til at vande hele banen, så vandingen blev
koncentreret om greens og teesteder. Det flotte og tørre sommervejr gjorde det dog utrolig
svært at arbejde i jorden der var stenhård - (og tænkt i 2017 fik vi så meget vand at, vi sukkede
efter tørt vejr!).
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Så ikke mange nye tiltag hvilket også hænger sammen med den:
Anden store udfordring: 2 langtidssyge på greenkeepersiden. Den ene fra februar og den anden
fra maj. Heldigvis kom den ene greenkeeper i gang hen over sommeren. Den anden greenkeeper
døjer stadig med eftervirkninger af en fejloperation og skal under kniven igen her i marts 2019.
Sommerhjælpen blev vores redning, hvor ansættelsestiden blev udvidet fra de normerede 4
måneder til 7 måneder.
Par-3 banen skiftede navn til 9-huls banen, hvilket blev afsløret til sidste generalforsamling. Men
svært at huske det nye navn - i daglig omtale siger vi stadig par-3 banen.
Greenkeeperne arbejdede på udvidelsen af 9-huls banen, når der var tid hen over sæsonen, og
den er nu næsten 2 km lang. Greens er klippet dobbelt så store, der er nedlagt rør til vanding af
greens, så de kan holdes grønne i tørre perioder, teesteder er anlagt, flere træer er plantet –
mange er desværre tørret ud og der skal plantes nye. Der er flotte roughområder mellem
hullerne. Dog har de givet anledning til kritik fra nogle få medlemmer, der har været uheldige at
lande deres bolde inde i disse områder.
Greenkeeperne var efter en sen opstart i foråret (pga. vejrforholdene), travlt optaget på 18-huls
banen der naturligvis altid kommer først så da 9-huls banen åbnede den 1. juni, var det kun de 6
af hullerne der var klar til brug.
Tilgang/afgang af medlemmer
Vi har for første gang i mange år ikke formået at tiltrække nok til golfskolen, selvom der har
været iværksat tiltag som Golfens Dag, Kom og prøv golf, Tag en ven med til golf og en
Medlemskonkurrence. I alt fik vi 35 nye medlemmer, her kom de 16 fra golfskolen.
Medlemskonkurrencen om et rejsegavekort for 2 til kr. 10.000, resulterede i 16 nye medlemmer
der har betalt kontingent her pr. 1. januar, hvilket var et kriterie for, at et medlem der skaffede
et nyt medlem, kan deltage i lodtrækningen. 13 medlemmer deltager i lodtrækningen med 16
lodder.
35 nye medlemmer var slet ikke nok, til at opveje medlemsafgangen i 2018. 106 medlemskaber
er enten ikke fornyet eller er overgået til en anden kategori.
Medlemsantallet 1. januar 2019 var på 398 aktive og 61 passive – det er 30 færre end da vi
sluttede året af den 31.december 2018.
Økonomi
Vores årsregnskab for 2018 viser et underskud på 139 tkr. Og må klart betegnes som ikke godt
nok. Det skyldes flere faktorer: højere lønomkostninger pga. 2 langtidssyge, samt fuld løn til
afløsere en udgift på ca. 100 tkr – fald i kontingentindtægterne samt tab på debitorer (dem der
ikke har betalt kontingent) ca. 117 tkr. - underskud i cafeen på ca. 52 tkr.- fald i
greenfeeindtægterne med ca. 37 tkr.
På trods af underskuddet er klubbens gælds- og leasingforpligtelser i 2018 nedbragt med 84 tkr.
Turneringer
I 2018 afholdt turneringsudvalget 16 turneringer med 1.200 deltagere hvilket i gennemsnit er 75
deltagere pr. turnering. Det er vi rigtig godt tilfredse med.
Turneringerne var ligeligt fordelt som Greensome, Fourball, Slagspil/Stablefort, Scramble og for
første gang en turnering med Hulspil om 12 point, som blev modtaget positivt. Turneringen blev
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indledt med en grundig gennemgang om hvordan pointberegningen fungerede. Ud fra de positive
tilbagemeldinger der kom efter turneringens afvikling, er den med på programmet igen i 2019.
Udvalget har igen i år været på skolebænken, denne gang for at lære om de nye golfregler der
trådte i kraft 1. januar 2019.
Turneringsudvalget er glade for den gode stemning spillerne møder op med til turneringerne.
Vi fik flere gange brug for golfreglen om out of Agency fordi et par drilske krager ”samlede”
boldene op og fløj bort med dem. (PS - de er tilbage – altså kragerne)
Hovedparten af turneringerne var sponsoreret. Tak til sponsorerne som bakker op og gør vores
turneringer lidt mere festlige.
Turneringslederne gør et flot indsats. Vi medlemmer skal bare tilmelde os i Golfbox og møde op
på dagen –nå ja – så skal vi se’føli osse selv spille turneringen ☺.
Turneringslederne uddeler scorekort, sender os ud til hullerne, taster scores ind, deler præmier
ud og altid med et smil på læben – selv når de må bruge ekstra tid på scorekort der ikke er
udfyldt korrekt.
Sponsorer
Vi har – heldigvis - mange sponsorer og samarbejdspartnere. En del har været med i flere år men
også helt nye kommer til hvert år. Der er kamp om sponsorer – mest fordi andre klubber og
foreninger selvfølgelig går samme ærinde, men også internt er der taget kontakt til klubbens
sponsorer, hvilket er meget uheldigt, fordi en sponsor som regel kun tegner ét sponsorat.
Opfordringen herfra: Tag nu fat i sponsorudvalget først, for at få afklaret, om der allerede er
tegnet et sponsorat.
Samarbejdsaftalerne med Nexø og Rø
Fritspilsaftalen med Nexø og Samarbejdstalen med Rø fortsatte i 2018 med mindre justeringer.
I det store og hele fungerer aftalerne rigtig godt og vores medlemmer tager ofte til Nexø for at
spille iht. fritspilsaftalen. Der er dog nogle udfordringer Bestyrelsen måtte forholde sig til;
Aftalerne giver udelukkende adgang til at spille på 18-huls banen enten via Frit Spil eller via køb
af Årskort. Træning er ikke inkluderet. Vil man træne på driving range kan der tilkøbes bolde.
Der er også brugt megen tid på sagen om et medlem der blev udelukket fra fritspilsaftalen fordi
vedkommende flyttede klub og dermed kontingentet til Nexø, uden at skifte til en bopæl
nærmere til den nye klub. Bestyrelsen vurderede, at vedkommende kunne været blevet som
medlem og benyttet sig af fritspilsaftalen. Vedkommende indgav en klage til DGUs Amatør- og
Ordensudvalg, der kom frem til, at eftersom det ikke var en disciplinærsag, var det ikke noget
de ville tage stilling til. Sagen blev ikke anket.
Nexø valgte at opsige fritspilsaftalen i efteråret og sendte et nyt udkast hvor passussen om
udelukkelse var fjernet.
Efter drøftelser mellem BGK og Nexø, er vi landet på en aftale, der tilgodeser begge parter og
som vi er enige i fortolkningen af.
Det primære i fritspil er, at aftalen starter 1. april men ikke lukker ned 31. oktober. Nu handler
det om hvordan vejret og banernes tilstand er og det ville fx i 2018 have betydet, at fritspil
havde fortsat til 1. december.
Hvis Bestyrelserne vurderer der spekuleres i aftalen, kan den siges op med en måneds varsel til
udløb den 31. oktober.
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Der SKAL bestilles og bekræftes tid i Golfbox når man skal spille på banen – og det gælder
naturligvis uanset om man skal spille i BGK eller Nexø.
Fritspilsaftalen blev underskrevet i december 2018.
Samarbejdsaftalen med Rø inkluderer brug af protræner Gary, men med færre timer. Det
skyldes at Dancenterturneringen ikke spilles på BGKs bane i 2019 og den indtægt vi kunne have
fået der, modregnes i honoraret til træneren. Pris for deltagelse i turneringer og greenfee er
fastholdt til hhv. kr. 100 og kr.150.
Aftalen blev underskrevet i december 2018.
Sportslige aktiviteter og klubaktiviteter:
Der var mulighed for at deltage i 8 Serierækker – BGK deltog i 5 af rækkerne
BS D blev nr. 3, S1 D blev nr. 3, S2 H blev nr. 2, S3 H blev nr. 3, Superveteran blev nr. 2.
Eliteholdet havde hjemmebane på Old Course i Rø. Resultatmæssigt gik det ikke holdets vej,
men de spiller i 3. division også i 2019.
Det er temmelig svært at få holdledere til holdene, hvilket deltagelse i kun 5 ud af 8 mulige
rækker også vidner om. En stor tak til dem der gider tage ansvaret.
Også en tak til de, der har deltaget på holdene. Selv om resultaterne ikke helt viser det, er jeg
sikker på, at det har været nogle spændende og tætte matcher.
Årsmestre: Mogens Christoffersen og Lis Nielsen. 72 deltog i Årsturneringen hvor det gælder om
at stille sit flag sidst når man har opbrugt sine slag (banens hcp + eget hcp).
Bornholmsmestre slagspil: Michael Hågensen fra NGK og Camilla Maria Madsen (Rø). Der blev
spillet i Rø og i Nexø og 25 deltog.
Klubmestre: 36 deltog, Emil Rasmussen og Helle Nygaard Hansen. 36 deltog i klubmesterskabet
der spilles over 2 dage.
Det virker ikke som om der er megen prestige
Bornholmsmesterskaberne med kun 25 og 36 deltagere!
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Parmesterskaber i Greensome: Parmestre efter 3 spillede runder i Rønne, Nexø og Rø blev i Arækken Ruth Gjerding og Allan Juul fra NBGK og i B-rækken Kim og Merethe Westh fra NGK.
Tillykke til alle mestrene.
Juniorerne har deres egen turnering – kredsturneringen, hvor der efter de 6 turneringer de
spiller i løbet af sæsonen, uddeles en pokal for bedste hold og en pokal for bedste spiller
individuelt. Nexø vandt holdturneringen ved at have flest deltagere over alle 6 turneringer.
Marius Folkmann Munk fra BGK blev bedste individuelle spiller.
Firmagolf
En turnering der er vækket til live igen efter mange års glemsel (2008?). Turneringen spilles over
2 dage og der er 3 deltagere på hvert hold, som stiller op for deres virksomhed. Der deltog 12
hold hvilket må betragtes som en rigtig god start.
Fællesturneringer
Paragolf-Bornholm, en social fællesturnering med fysisk handicappede golfspillere og deres
hjælpere og familie spilles i maj over 3 dage på alle golfbanerne og foregår i et samarbejde
mellem golfklubberne og Team Bornholm, DGU og DHIF. Flemming Schmidt og Arne Mikkelsen var
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igen tovholdere for turneringen der med 62 deltagere blev afviklet for 9. gang. I turneringen
indgik for første gang en landskamp mellem Danmark og Sverige – her tog Sverige sejren.
Bornholm Golf Open – med Torsten som tovholder og i et godt samarbejde med alle klubberne,
blev det som altid en særdeles veludført turnering over 3 dage i august/september og der blev
spillet masser af god golf af 150 deltagere på 3 af øens baner (150 er fuldt hus – og det var der 3
uger før sidste tilmeldingsdato).
Mange af deltagere er gengangere, der glæder sig over at spille på de flotte baner samt at
besøge familie og venner på Bornholm. Bruttovindere for hhv. herrer og damer blev Emil
Rasmussen fra BGK og Pia Sander fra Søllerød Golfklub. De modtog gavechecks fra Kvickly, på
hver 2000,- kr.
Disse 2 turneringer trækker rigtig mange golfgæster til øen. Gæsterne tager gode oplevelser
med tilbage til deres egne klubber og fortæller om hvor sjovt det er at være med i turneringen
og hvor fedt det er, at spille på de meget flotte og varierede bornholmske golfbaner. De er
sande golfambassadører og chancen for at flere af deres klubmedlemmer vil deltage i næste BGO
er meget større når en man kender, anbefaler turneringen.
Ugentlige klubaktiviteter
Hver mandag – hele året rundt mødes seniorerne (damer fra 55 og herrer fra 60 år) for at spille
turnering.
Hver tirsdag spiller damerne.
Hver onsdag fra maj til oktober spilles 9-hullers turneringer fra kl. 18:00. Disse turneringer
afvikles kl. 10 om søndagene fra november til april.
Hver torsdag er herrerne i overtal på banen.
Det er flot, at frivillige er med til at fremme golf, motion, hygge, konkurrence og det sociale
samvær for deres klubmedlemmer, ved at arrangere et hav af aktiviteter. Og sæsonen afsluttes
altid med en fest – eller i hvert fald noget at spise og drikke samt præmier. Og ofte startes nye
turneringer op til vintersæsonen.
Diverse
Tilbud fra Hjerteforeningen først i april 2018: Gå 30 ruter og få en hjertestarter gratis. Desværre
var der kun 4 der meldte sig og der skulle bruges 15, så det blev ikke til noget.
Senere på måneden fik klubben dog et godt tilbud om køb af en hjertestarter og det sagde vi ja
tak til. Hjertestarteren hænger ved siden af Sekretariatets dør. Og den kom i brug 10. februar
2019 som alle sikkert ved.
Et projekt der har taget meget lang tid er udvidelsen af bagrummet. Støbningen af gulvet måtte
vi købe professionel hjælp til – det var PLE der udførte opgaven – men håndværkertimer er bare
dyre. Men efter mange frivillige hænder står tilbygningen nu endelig klar til at blive fyldt op
med bags og bagvogne.
Tak til de Frivillige, Bestyrelsen og Medarbejderne
Til sidst her en kæmpe stor tak til klubbens frivillige, der igen i 2018 har lagt mange timer i
klubben, til gavn og glæde for os alle sammen.
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Noget ser vi med det samme (fx udvidelsen af bagrummet), andet ser man ikke ved første blik
(fx alle de blomsterløg der blev lagt i jorden i efteråret), men alt bliver lige værdsat. Det er
med til at gøre BGK til ”et rart sted”. Bestyrelsen kan ikke takke nok for denne - meget
nødvendige - hjælp. BGK udvikler sig kun, ved at medlemmerne aktivt engagerer sig og tager
medansvar. Det giver styrke og sammenhold!
Også en kæmpe tak til Bestyrelsen for et godt samarbejde i året og ikke mindst til Bjarne der ud
over økonomien også holder styr på de daglige opgaver sammen med personalet i cafeen og
vores greenkeepere. Stor stor ros til alle medarbejderne for deres flotte indsats igennem hele
året selvom 2018 nok har givet Leif ekstra mange grå hår.
Fokusområder i 2019
Vi SKAL øge antallet af medlemmer. Det er livsvigtigt hvis vi fortsat skal have kontrol over vores
egen skæbne.
Vores fokus er stram omkostningsstyring. Det betyder at nye projekter kun sættes i gang hvor
financieringen er på plads og medlemmer har givet tilsagn om at hjælpe til.
Vi er startet op med et tættere samarbejde med Nexø, hvor vi ser på en fælles administration i
første omgang og evt. et tættere trænersamarbejde.
Fortsat vedligeholdelse af 18-huls banen. Banen skal sættes op efter de nye golfregler.
Færdiggøre 9-huls banen: teesteder, bænke og skraldestativer og plantning af træer fortsætter.
Arrangere udvidet førstehjælp inklusive brug af hjertestarter.
.
Hermed er Beretningen afsluttet og sendes til godkendelse.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen.
Kirsten Sode spurgte om træning i centeret i Tejn var med i aftalen med Rø Golfbaner.
MMK svarede, at træningscenteret er med i aftalen.
Beretningen blev godkendt.
Årets BGKer – Ann Svendsen:
Det er Anns fortjeneste at vi slutter af med et stykke kage efter hver søndagsturnering og en
gang om måneden har fællesspisning fordi hun godt gider (læs: elsker), at bage kage og lave
mad til os. Det er blevet en tradition, at vi skåler nytåret ind første søndag efter nytår med
mousserende vin og nybagt kransekage – selvfølgelig bagt af Ann. Fastelavnssøndag afslutter vi
turneringen med tøndeslagning og præmiering af kattekonge og kattedronning. Og Ann har
skaffet fastelavnstønden, slik, kroner og præmier.
Ann er et stort aktiv for enhver forening og vi håber du fortsætter længe endnu med at forkæle
os.
Årets BGKer – Folmer Dahl:
Folmer Dahl har brugt rigtig meget tid på at servicere vores buggies og buggy P-pladser. Han har
sørget for reparation af punkteringer, udskiftning af dårlige eller ødelagte batterier (Batterier er
hundedyre) samt småreparationer med kontakter på buggies m.m.
Folmer Dahl har endvidere været vores teltmand, som har sørget for, at teltet på terrassen er
blevet hentet og stillet op ved de større turneringer.
Folmer er et stort aktiv for enhver forening og vi håber du fortsætter længe endnu med at tage
dig af buggyerne.
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4 medlemmer lavede Hole-in-One i 2018
1.
2.
3.
4.

Frithjof Peitz
Tom Poulsen
Anker Markussen
Uni Hovmann

Lodtrækning Medlemskonkurrence
Den heldige vinder af medlemskonkurrencen blev Tom Poulsen, som fik et rejsegavekort til 2
personer, værdi kr. 10.000,-. Tom havde skaffet 2 nye medlemmer.

Punkt 4 fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Forretningsfører Bjarne Hansen (BHA) startede regnskabsaflæggelsen med at vise nogle head
lines.
Regnskab – head lines
• Et utilfredsstillende resultat
• Kontingentindtægter faldet med tkr. 117,2 inkl. tab på tkr. 39,3
• Greenfee faldet med tkr. 36,7
• Underskud i Cafeen på tkr. 51,6
• Sponsorindtægter steget med tkr. 20,8
• Turneringsindtægter stort set uændret
• Samlet indtægter faldet med tkr. 112,1
Regnskab – head lines
• Administrationsudgifter faldet med tkr. 43,9
• Lønninger stedet med tkr. 127,6
• Banedriften faldet med tkr. 100,0
• Klubhusdriften faldet med tkr. 16,6
• Tab på debitorer tkr. 39,3
• Samlet udgifter steget med tkr. 41
• Overskud faldet med tkr. 153
•

Gælds- og leasingforpligtelser faldet med tkr. 84

BHA gennemgik herefter regnskabet i detaljer.
Regnskabet var revideret af Bornholms Revision og af vores interne revisorer Sven Andersen og
Erik Hansen.
Preben Brædder kommenterede underskuddet i Cafeen. Hvis nu alle klubbens 400 medlemmer
brugte kr. 20,- mere om ugen på handel i Cafeen, så var underskuddet væk.
Peer Vesterberg mente, at vi var nød til at tage drastiske beslutninger og nedlægge cafeen, hvis
den ikke kunne løbe rundt. Det er vigtigere at banen bliver passet ordentligt.
BHA svarede, at vi i øjeblikket regner på at få flere maskiner til at passe banen – traktor og
rotorklipper - som skulle kunne spare på lønomkostningerne. Beslutning ikke taget endnu.
Regnskabet blev godkendt.
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Sven Andersen intern revisor, håbede at medlemsnedgangen kunne vendes.
Aase Hansen spurgte om vi ikke kunne få flere flexjobbere. BHA svarede, at markedet for
flexjobbere var ved at være tomt.
Punkt 5 fremlæggelse af budget
BHA fremlagde budgettet for 2019, som viser et overskud på kr. 84.500,Budget 2019 for BGK
Tekst
Udgifter:
Administrationsudgifter
Markedsføring
Kontingent DGU
EDB udgifter
Lønninger
Banedrift
Udvalgene
Klubhus
Repræsentative hold
Afskrivninger
Finansieringsudgifter
Udgifter i alt

Budget
137.500
10.000
65.000
45.000
1.550.000
650.000
15.000
140.000
10.000
105.000
75.000
2.802.500

Nødvendige indtægter:
Kontingent
Andre indtægter
Café Teestedet
Greenfee
Sponsorer
Turneringer
Øvrige indtægter
Nødvendige indtægter i alt
Driftsresultat

1.902.000
200.000
-25.000
540.000
150.000
120.000
2.887.000
84.500

Kurt Larsen spurgte om hvorfor der i budget i regnskabet var andre indtægter på kr. 60.000 som
ikke fremgik af budgettet. BHA svarede, at det var en fejlpostering men at tallet på de kr.
60.000 indgik i budgettallet kr. 200.000.
Peer Vesterberg spurgte, om det ikke var risikabelt at budgettere med højere greenfeeindtægter
i 2019, når disse havde været for nedadgående. BHA svarede, at der vil blive arbejdet på aftaler
med Rønne hotellerne om greenfee aftaler, så vi kunne komme tilbage på niveau med 2017.
Herefter var der ikke flere spørgsmål. Budgettet skal ikke godkendes.
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Punkt 6 forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ingen forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen havde et forslag til kontingentforhøjelse, se
punkt 7.
Punkt 7 fastsættelse af medlemskontingent og indskud
BHA fremlagde bestyrelsens forslag til kontingenter. BGK skal have kontingent indtægter for kr.
1.900.000. Det er derfor nødvendigt med det nuværende medlemstal nødvendigt at forhøje
kontingentet. Se neden for.
Bestyrelsens forslag til kontingentstigning.
Kontingentforhøjelsen træder i kraft 1. juli 2019, hvor hele kontingentstigningen opkræves.
For kontingenter med halvårlig opkrævning vil kontingentstigningen fra 2020 blive fordelt med
50 % 2. januar og 50 % 1. juli.

Aktive voksne
Aktive ynglinge
Aktive juniorer
Flexmedlemmer Udenøs

Nuværende

Fremtidigt

Stigning

kr. 5.350,kr. 2.900,kr. 1.000,kr. 2.500,-

kr. 5.550,kr. 3.000,kr. 1.100,kr. 2.600,-

kr. 200,kr. 100,kr. 100,kr. 100,-

a kr. 200
a kr. 100
a kr. 100

kr. 68.200
kr.
700
kr.
600

a kr. 100

kr. 4.000

Beregnet stigning i kontingentindtægterne
Aktive voksne
341 medl.
Aktive ynglinge
7 medl.
Aktive juniorer
6 medl.
Flexmedlemmer
Udenøs
40 medl.
Stigning i kontingentindtægterne i alt

kr. 73.500

Kirsten Sode spurgte om pensionistkontingentet med årlig stigning var indregnet. BHA svarede at
fra 01.01.2020 så er der ingen forskel i kontingenterne.
Mogens Kofoed spurgte om der forventes afgang til NGK. MMK svarede, at kontingenterne nu er
næsten ens, så det forventes ikke.
Niels Christensen kommenterede køreafstanden til Nexø, som vil udgøre en ekstra udgift oven i
kontingentet.
Kontingenterne blev godkendt.
Punkt 8 valg af formand
Formand Marianne Munk Kofoed blev valgt for 2 år i 2018. Ikke på valg.
Punkt 9 valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Kasserer Lissi Kofod-Hansen og næstformand Ole Meisner ønskede ikke genvalg. Der var derfor 3
pladser ledige.
Uni Houman og Lars Jørgensen blev foreslået og valgt. Der kom ikke flere forslag, hvorfor der
stadig er en plads ledig i bestyrelsen.
Punkt 10 valg af revisionsfirma
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Bornholms Revision blev valgt for 4 år i 2018. Ikke på valg.
Punkt 11 valg af 2 kritiske revisorer, en på valg hvert andet år samt 1 revisor-suppleant for 2
år
Erik Hansen var på valg som revisor og modtog genvalg
Bent Lund-Jensen var på valg som revisor-suppleant og modtog genvalg.
Punkt 12 eventuelt
Tom Nielsen takkede alle der havde været til regelundervisning og meddelte, at baneudvalget
havde besluttet, at der vil blive opsat så få banemarkeringer som muligt. Endvidere nævnte Tom
Nielsen, at der vil blive udarbejdet nye lokalregler.
Ib Rasmussen var ked af, at selvbetjening af øl anlægget var blevet lukket. Kunne der ikke
opsættes en overvågning eller lign? Ib Rasmussen mente endvidere, at vi skal fortsætte med
Cafeen.
Niels Christensen ønskede, at torsdagsherrerne skulle kunne vurdere deres tidsbestillinger lidt
bedre. Ofte var der mange tider ledige, når øvrige medlemmer skulle spille efter
torsdagsherrerne.
Preben Brædder mente ikke, at vi i forbindelse med et tættere samarbejde skulle slå os sammen
med NGK til en klub. MMK svarede, at det som udgangspunkt heller ikke var meningen.
Mogens Kofoed mente, at fadølsanlægget kunne kobles til en betalingsdel.
MMK orienterede om Paragolf turneringen, som i år har 10 års jubilæum. Der skal bruges mange
hjælpere. Hvis du har tid og lyst kan tilmelding ske til Kjeld Poulsen i NGK eller Flemming
Schmidt i BGK.
MMK takkede for samarbejdet med Ole Meisner og Lissi Kofoed-Hansen. Samtidig fortalte MMK,
at det var sidste sæson hun er formand.
Peer Vesterberg ønskede vinterturneringen flyttet til skiftevis lørdag og søndag af hensyn til de
der gik på arbejde. MMK svarede, at det ikke var mange timer, vinterturneringen lagde beslag på
og at alle er velkommen til at deltage i turneringen.
Peer Vesterberg havde et forslag til flere medlemmer. Det skulle være tilladt at tage ikke
golfere med på en eller flere prøverunder på 18 huls banen. MMK svarede, at det var en god idé
og bestyrelsen vil overveje det.
Da der ikke var flere spørgsmål og kommentarer, takkede dirigenten Holger Pii for god ro og
orden. MMK takkede dirigenten for hans måde at styre generalforsamlingen på.
For referatet:
Bjarne Hansen
Forretningsfører

Holger Pii
Dirigent
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