Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra online bestyrelsesmøde, tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 16.30.
Mette Munch Mikkelsen (MMM) Pia Gudbergsen (PG) Tom Idon Nielsen (TIN) Troels Borup
(TB) Lars Henrik Jørgensen (LHJ) Uni Houmann (UH) Torben Munk (TM)

Nyt fra formanden:
(MMM) Der arbejdes på en opdatering af både dame-herre omklædningsrummene i
klubhuset. Vægge bliver malet, lamper og interiør udskiftes. Maling til dette er sponsoreret
af malermester Claus Pelsen. Det medfører at det er en begrænset udgift, bestyrelsen
støtter op om, at der indkøbes ting til dette. Der ønskes en helhedsløsning for hele
velkomstområdet/gangarealer i klubhuset. Der tages kontakt til formand for bygninger og
anlæg, Peter Holm Jensen, så der kan udarbejdes plan og et budget for arbejdet.

Generalforsamling:
Grundet Covid19 restriktioner udskydes GF til det er muligt at gennemføre. (MMM)
orienterer medlemmerne. Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg: (TIN) modtager
genvalg. (LHJ) modtager genvalg. (UH) modtager genvalg. (TM) opstiller. (MMM) opstiller
til formandsposten.

(PG) Økonomi og budgetopfølgning: Økonomi og Budget for 2021 vil blive fremlagt
for bestyrelsen i løbet af februar måned, når budgetter for de tiltrængte/nødvendige
forbedringer og investeringer til bl.a. vandingsanlægget, renovering af pumpebrønden og
renoveringsopgaver/opgraderinger på/i klubhuset er udfærdiget og medregnet. Tilskud til
disse arbejder vil blive søgt i fonde og hos sponsorer, men der må forventes en del egen
finansiering for klubben. Regnskabet vil blive fremlagt for medlemmerne til
generalforsamlingen. Bestyrelsen er orienteret om en foreløbig budgetopfølgning. Det
vedtages af bestyrelsen, fremover vil medlemmerne selv skulle bekoste et nyt DGU kort,
hvis de mister det de får udleveret når de bliver DGU medlem. Det vil blive oplyst på BGKhjemmesiden under kontingenter.

Nyt fra arbejdsgrupper/udvalg:
(LHJ) Turneringsudvalget: Forslag fra (MMM) om flere rækker til BGKs klubmesterskab
er blevet drøftet ved møde i udvalget. De senere år har der været en forholdsvis lav
deltagelse af klubbens medlemmer, og for at vende den udvikling kunne opdeling samt øget
reklamering for turneringen evt. medvirke til dette. Der arbejdes videre med tiltaget.
(UH) Begynder&Rekrutteringsudvalg: Der er planlagt et kursus i samarbejde med DGU
for medlemmer af Rekruttering&Begynderudvalg fra NBGK, NGK og BGK. Kurset skulle
være afholdt til februar, men er grundet Covid19 udsat til 27-3 2021. Kurset er et
inspirationskursus i de arbejdsgange der er omkring et begynderforløb. (MMM) og (UH) har
afholdt et onlinemøde med udvalgsmedlemmer fra NBGK og NGK, repræsentanter fra DGU
og Diabetesforeningen på Bornholm og der er enighed om at lave en fælles introdag i
klubberne d. 17. april 2021 for mennesker der er udfordret på helbredet, som diabetikere,
hjertepatienter etc. Der vil blive samarbejdet om en fælles markedsføring for introdagen. Der
er planlagt en 2 mdr. Funnel First Facebook kampagne til rekruttering af nye medlemmer i
den kommende sæson, hvoraf DGU afholder udgiften til den ene mdr. kampagne og da
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BGK ikke skal betale opstarts gebyr, grundet vi allerede er oprettet i systemet hos
markedsføringsfirmaet, vil udgiften for kampagnen reduceres væsentligt når
deltagerbetaling også bliver fratrukket. (MMM) og (UH) samarbejder om kampagneopgaver.
Der er planlagt opstart af sæsonens første golfskole d. 7. april 2021.
(TB) Sekretariatet: Der udskrives årsmærker, som vil blive lagt ud i en hvid pose til alle der
har et skab. Øvrige medlemmer bedes henvende sig i sekretariatet eller bestille på mail
bgk@bornholmsgolfklub.dk
Sponsorudvalget: Der er udarbejdet et oplæg inkl. budget for bedre information på banen
i form af skiltning over de enkelte hulforløb. Baneudvalget er orienteret og oplægget er
positivt modtaget af udvalget. Dette kan iværksættes og koordineres med baneudvalget.
Markedsføringsudvalget: Der ønskes fastsat et beløb til brug for markedsføring.
Økonomiudvalget tager sig af opgaven i forbindelse med budgetlægning. Der arbejdes på
at genrekruttere tidligere medlemmer, og Birte J. er i gang med at gennemgå lister over
tidligere medlemmer for at finde frem til de medlemmer det giver mening at forsøge at rette
henvendelse til. Ove M. og Leif N. er tovholdere for samarbejdet med Jens V. fra Rema
1000 om de turneringer der vil blive afholdt på Rema 1000 banen til sæsonen for deltagere
der ikke allerede er DGU-spillere. Tovholderne sammensætter en arbejdsgruppe til formålet.
Arbejdsgruppen for K.I.K.: Oplægget, fra tovholder Birte J. der er udfærdiget på baggrund
af arbejdsgruppens positive møder med de eksisterende Klubber I Klubben, drøftes i
bestyrelsen og der er enighed om at de anbefalinger arbejdsgruppen har konkluderet, bør
være retningslinjer for fremtidig oprettelse af nye K.I.K. Det besluttes at medlemmer der
fremover ønsker at oprette nye K.I.K. vil skulle godkendes af bestyrelsen ud fra disse
retningslinjer. Der er udarbejdet en oversigt over eksisterende K.I.K.
Begyndere og WHS hcp: Det besluttes i bestyrelsen at begyndere nu følger det fastsatte
WHS start hcp. på 54 i BGK. Grundlaget for beslutningen er, at systemer som GolfBox etc.
er lavet til dette hcp. og spillerne vil ved deltagelse i turneringer blive nedskrevet til hcp. 54.
Der vil blive fokus på, at de til den kommende sæson får øget spiltræning ved ugentlige
kaninturneringer på Rema 1000 banen, så de bliver forberedt til spil på stor bane og på sigt
deltagelse i begynderrækken ved onsdagsturneringerne.
BGK 50-års jubilæum i 2022: Det besluttes, at der vil blive nedsat et jubilæums udvalg
umiddelbart efter G.F. er afholdt, der vil arbejde fremadrettet med, hvordan BGKs 50-års
jubilæum kan markeres og fejres i 2022.
Evt. Forslag om fotos af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere til hjemmeside. Det vil
blive sat på i løbet af foråret. Mere fokus på fotodokumentation af de nye tiltag der sker på
banen og i klubhus.
Referent: Uni Houmann
Næste bestyrelsesmøde afholdes: onsdag d. 3. marts 2021 kl. 16.30
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