Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 17.00
Mette Munch Mikkelsen (MMM) Pia Gudbergsen (PG) Tom Idon Nielsen (TIN) Troels
Borup (TB) Lars Henrik Jørgensen (LHJ) Uni Houmann (UH) Torben Munk (TM)
Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet er godkendt
Nyt fra Formanden:
(MMM) Covid 19: restriktioner medfører nu, at personer skal bære mundbind ved ophold i
alle BGKs bygninger. Der er sat beholdere med håndsprit op ved indgangsdørene. (PG) vil
sørge for at få opmålt M2 arealet i Cafeen, så antal personer der må være i Cafeen i
forhold til opfyldelse af Covid 19 restriktioner vil blive oplyst. Medlemsmøde: fredag d. 27.
november 2020, vil der blive afholdt medlemsmøde i Knudsker Idrætsforenings
bordtennishal. Mødet vil blive afviklet på dagen ad to omgange for at overholde
forsamlingsforbuddet. (MMM), (PG) og Ove Markusen har gennemgået BGKs samlede
prisstruktur og fremlægger for bestyrelsen et forslag til revidering af denne. Forslaget
gennemgås og rettes til med henblik på fremlæggelse for medlemmerne til det forestående
medlemsmøde. NGK har opsagt fritspilsaftalen med BGK, og der er aftalt et møde med
NGKs formand Berit Myhre d. 28. oktober 2020 for genforhandling af aftalen. (PG) og
(MMM) deltager i mødet.
(MMM) fremlægger et forslag til en ny samarbejdsaftale der er udarbejdet i forening
imellem formænd og forretningsfører/kasserer fra de respektive klubber NBGK, BGK og
GGK. Bestyrelsen gennemgår i fællesskab aftalen, og det aftales at (MMM) vender tilbage
til videre forhandling om en fremtidig aftale. Det er bestyrelsens hensigt at søge det brede
samarbejde med øens andre golfklubber til gavn for medlemmerne af BGK.
(MMM) har henvendt sig til et større antal golfklubber fra den øvrige del af landet med
oplæg om fremtidige rabatordninger for greenfee klubberne imellem. Dette for at tiltrække
greenfee spillere til BGK og give mulighed for medlemmer af BGK til billigere spil på andre
baner. (MMM) afventer svar på henvendelserne.
Der har været en henvendelse til bestyrelsen fra spillere om det ville være muligt at
nedbringe tiden for banespærring i forbindelse med afholdelse af turneringer i
weekenderne, så de der ikke ønsker at deltage turnering, også har mulighed for at bruge
banen i netop weekenden, da de grundet arbejde ikke kan på hverdage. (LHJ) vil forsøge
at finde en løsning på problemstillingen.
Økonomi og budgetopfølgning:
(PG) Budgetopfølgningen pr. 31 august 2020 viser et positivt driftsresultat på 135.000 kr.
bedre end budgetteret. Opfølgningen gennemgås af bestyrelsen i fællesskab, og det
glædelige resultat, skyldes at indtægterne afviger positivt grundet forsigtig budgettering,
fastholdelse af medlemmer og flere nye medlemmer. (PG) har opgjort antal af nye
medlemmer til 32. Derudover er der udsendt yderligere 18 opkrævninger til nye forventede
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golfspillere fra golfskolen. Udmeldelser er opgjort til 11 og antallet af medlemmer i
restance er nede på 3. Medvirkende til at indtægterne afviger positivt er også
lønbesparelser på ca. 100.000 kr. grundet lønkompensation i forbindelse med
Coronasituationen og færre lønudgifter generelt. Støtten fra lokale fonde til
rekrutteringsprojekter og generel støtte til foreningslivet på Bornholm for at modvirke
følgen af Covid 19 har også medvirket til at mindske det økonomiske tab for klubben. For
at styrke likviditeten, nedbringe renteudgifter og fremtidssikre økonomien i forbindelse med
nødvendige investeringer på banens anlæg, er der optaget et realkreditlån. Der er lagt et
foreløbigt 2021 budget for greenkeeperne. Sekretariatets medlemmer har afholdt møde,
og det er aftalt at de ”stille” vintermåneder skal bruges på at renovere/optimere
gangarealerne i klubhuset i samarbejde med klubhusudvalget. Der er nedsat et
markedsføringsudvalg, bestående af Kim Caspersen, Birte Jacobsen, (TM) med Ove
Markussen som tovholder til at varetage klubbens markedsføring.
For at øge spillernes opmærksomhed på at sørge for at både booke og bekræfte deres
tider inden de går ud, ønskes der opsat skilte ved indgangen til forni - bagni og 9-Huls
banen hvor det pointeres.
Nyt fra udvalg:
(TIN) Baneservice: Sæsonen har været positiv med få undtagelser, som manglende
opdaterede bagskilte, men med en høflig henstilling er det bragt i orden. Samarbejdet i
baneservice udvalget har fungeret godt, og de få anmærkninger til spillere der har været,
tyder på det virker præventivt. (TIN) fremlægger en skilteplan over, hvor de skilte vil blive
opsat for at advare bilisterne om krydsene golfspillere samt spejlet for at øge
trafiksikkerheden. Spejl og skilte er bestilt dd.
(LHJ) Turneringsudvalget: Til BGKs Rema 1000 afslutningsturnering var der stor
spillertilslutning. Der var hele 138 tilmeldte, hvoraf de 38 var deltagere fra de andre af
Øens klubber. Der er et ønske i turneringsudvalget om en øget reklame for hinandens
turneringer i de forskellige klubber, både mundtligt og skriftligt. (MMM) og (PG) tager
opfordringen/ønsket med til det forestående møde med NGK.
(UH) Rekruttering&Begynderudvalg: Der forberedes på at få afholdt et fælles
inspirationskursus i begynderudvalgsarbejde før opstart af sæson 2021. Kurset er
målrettet de medlemmer i øens golfklubber der er tilknyttet arbejdet i udvalgene. Kurset vil
blive afholdt i DGU-regi her på øen.
(TB) Sekretariatet: De samarbejdsaftaler der tidligere er blevet fremsendt til udvalgte
golfklubber, er der endnu ikke meldt tilbage på. Der er nu indhentet tilladelse og aftalt med
Jørgen Peter, at de fugle som gentagne gange ”stjæler” spillernes bolde på hul 13 – 14, nu
må skydes og forhåbentlig vil det løse problemet.
Referent: Uni Houmann
Næste bestyrelsesmøde, onsdag d. 25. november 2020 kl. 17.00 i mødelokalet
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