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 i BGK
Årets ord 2020 er netop offentliggjort- samfundssind. Det er i høj grad et
begreb klubbens medlemmer i stort omfang har udvist i år, her kan man
fristes til at kalde det BGK-sind. Hver gang vi i bestyrelsen eller udvalgene
spurgte om hjælp; om det var til køb af medlemsaktier, hjælp til
vedligehold af baner eller hjælp til at indvie vores nye medlemmer i golf
spillet bød I jer til. Vi er blæst bagover af alt den velvilje og positivitet I alle
lægger for dagen
En stor tak til alle medlemmer i Bornholms Golfklub- for med smil, glæde og
engagement at skabe vores fantastiske klub.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende (!!) nytår.
Speciel tak til vores mange sponsorer der støtter op omkring klubben.

Ny restriktioner!
Grundet de nyeste Covid-19 retsriktioner er klubbens indendørs faciliteter
nu lukket, deraf også toiletterne. Tiderne i golfbox kan bekræftes via Jeres
smartphone.
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Kursustilbud!!!!
Måske var du en af dem der gav en hånd med til afviklingen af et
rekrutterings-arrangement i sidste sæson? Eller du tog årets begynderspillere
med ud på en runde for at introducere banen og spillet? Du ved allerede nu,
at det ville du gerne igen til næste sæson, så har du mulighed for at komme
på et inspirations-kursus i det at tage imod fremtidige medlemmer af din
klub.
Kurset afholdes lørdag d. 6. februar 2021 i Rønne og er gratis for dig. Kim
Uldahl fra DGU er underviser på kurset, hvor der b.la bliver undervist i
emner som:
-Portræt af en ny golfspiller - hvem er det?
-Målsætning for begynderarbejdet.
-Hvad kan vi lære af vores nye medlemmer?
-Hvordan sikrer vi, at de nye medlemmer fortsætter i golfklubben?
Selvom du ikke har været aktiv endnu i arbejdet omkring begyndere og
rekruttering, er du også meget velkommen til at starte op med kurset, så du
er godt klædt på til sæsonen der kommer.
Kontakt Uni Houmann på mail: uni@unihoumann.dk eller ring/sms til tlf. 27
85 05 68 for at høre mere/tilmelde dig.

Sekretariatet holder jule- og nytårsferie
Nu er det tid for sekretariatet til at holde lidt ferie. Derfor holder vi
ferielukket fra 17. december - 5. januar. Telefonen holder ikke ferie, men
er viderestillet til Pia og Troels. Mails til klubben vil blive besvaret. Allerede
fra den 6. januar fortsætter vi igen med at have åbent hver onsdag nu fra kl.
10 - 12 og foreløbig indtil 31. marts. Det er Pia, der passer vagten. Vi vil
løbende vurdere udvidelse af åbningstiderne.
Administrationstemaet fortsætter med at bruge vinterperioden til at arbejde
med diverse sekretariatsopgaver, oprydning og udvikling af service og
informationer til glæde og gavn for både vores greenfee-gæster og
medlemmer.

2

Vi vil ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i 2021,
hvor vi glæder os til at være med til at fortsætte den positive udvikling af
klubben.
På administrationstemaets vegne
Birte Jacobsen

Golfklubben indgår stor sponsoraftale med REMA 1000
En ny sponsoraftale mellem Bornholms Golf Klub i Robbedale og REMA 1000
vil gøre golfspillet mere tilgængeligt for både fastboende og turister fra den
kommende sæson. Hensigten er nemlig, at der skal laves flere aktiviteter for
alle der har lyst til at prøve kræfter med golfspillet, uden at de behøver at
være medlem af en klub. Omdrejningspunktet for det nye tiltag er 9
hulsbanen.
Golfsporten generelt har i længere tid været præget af nedgang i
medlemstallet, hvilket også gælder Bornholms Golf Klub. Lige indtil i år,
hvor vi har kunnet konstatere, at der igen er en stigende interesse for at
spille golf. Måske har Covid-19 gjort, at flere vender blikket mod
udendørsaktiviteter, men takket være nye initiativer og en flok uundværlige
frivillige, har vi tiltrukket flere besøgende til vores baner. Den nye aftale
med Rema 1000 er den foreløbige krone på det værk! Som en del af aftalen
skal vi afholde flere turneringer på vores 9 huls-bane, hvor alle uden golfforudsætninger kan være med, og højdepunkterne vil være enkelte
turneringer i højsæsonen kaldet ’REMA1000 Golf Open’. Det glæder vi os
rigtig meget til, og vi er super glade for det nye samarbejde, som vi
forventer os meget af!
Direktør for REMA1000 i Rønne, Jens Christian Viborg udtaler: ” Nu har vi i
REMA ligget på Bornholm i over 3 år og vi har i et stykke tid kigget os om
efter en samarbejdspartner på Bornholm for at øge synligheden af vores
butikker, og med Bornholms Golf Klub tror jeg, at vi har fundet det perfekte
match. De har været meget positive overfor vores forslag til initiativer, og vi
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går ind i samarbejdet med fuld tiltro til, at det vil være til stor gavn for
både vores forretning og vores kunder på Bornholm.”
Ud over de nye turneringer, vil aftalen også medføre synlige forandringer på
og omkring banen udenfor Rønne. Dels vil der komme nye hulkopper,
flagstænger og hul-flag med REMA 1000 logoer på, og dels vil der ved starten
af banen være en markering af samarbejdet med store flag eller en portal.
Endelig vil vi også lave fælles markedsføring overfor både turister og
fastboende i diverse medier.
9 hulsbanen vil blive omdøbt og kommer fremover til at hedde ’REMA 1000
BANEN - 9 hullers Pay & Play’. Aftalen løber indtil videre til 2023.
-Sponsorudvalget

Vi planter 200 nye træer på vores baner!
I Bornholms Golf Klub har vi i de seneste dage fældet træer på banen, som
gik ind over baneforløbet. Dette er sket efter godkendelse af
Regionskommunens skovfoged for området.
Når man fælder træer, så bør man også genplante nye træer.
Firmaet Growing Trees Network, ved formanden Lars Heiselberg, som bl. a.
planter skov for Rønne Havn og som står bag plantningen i Vestermarie
Folkeskov synes om ideen at genplante træer, de har derfor sponsoreret 200
lindetræer.
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Fredag den 11. december kl. 9.00 mødtes 14 – 16 af klubbens medlemmer
for at plante træerne på banerne.
Vi er meget glade for, at Growing Trees Network bakker os op, og ser frem
til at de nye træer vokser op, sammen med de ca. 500 træer som klubben
fik plantet for et par år siden på 9 – huls banen.
Vi vil også sige tak for godt samarbejde omkring fældning af træerne på
banen til det kommunale Skovvæsen samt til Knudsker El og Fridolf
Udlejning som stiller god hjælp med maskiner som lift og flishugger.

Ny greenfee aftale
Vi har endnu en ny greenfee aftale i hus, denne gang med Odder Golfklub,
hvor der er 100 kr. rabat på den til enhver tid gældende greenfee.

Vinterturnering
Husk vinterturnering hver søndag. Turneringen er planlagt så vi overholder
Covid-19 restriktionerne.
Tilmelding i Golfbox.
Øvrige medlemmer der ikke deltager i turneringen og vil spille søndag
formiddag kan altid komme til, vi tager alle hensyn til hinanden og bruger
høflig indfletning 😊
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GLFR- app
Der har lavet en app-julegave til dig, i form af en større opdatering af
GLFR app'en.
Med opdateringen er det endelig blevet muligt at logge direkte ind i
GLFR med DGU, og så får du samtidig en hurtigere og bedre
brugeroplevelse.
Opdateringen betyder også, at bruger du dit Apple-ID, Facebook eller
Google til at logge ind på GLFR, så er det vigtigt, at du opdaterer til
seneste version, idet vi har øget sikkerheden ved brug af disse typer logind.
Logger du ind med en af de ovennævnte, kan du også forbinde til DGU
under Profil i app'en!
Brugere med ældre app-versioner, vil fremover ikke kunne benytte disse
typer log-in, hvorfor det er vigtigt at opdatere til nyeste version.

Den vågne læser vil bemærke at vi i dette nummer mangler
sponsoroversigten. Grundet de mange nye sponsorer, er en nye oversigt
under udarbejdelse.

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS !
Med sportslig hilsen
Formand
Mette Munch Mikkelsen
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