Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 3. marts 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) I samarbejde med baneudvalget er lokalreglerne ved at blive gennemgået og
revideret. Der er igangsat et samarbejde imellem NBGK, NGK og BGK, om et tilbud til
mennesker med nedsatte funktioner og helbredsmæssige udfordringer, om at komme til en
fælles intro golfdag i klubberne. Tilbuddet er blevet forelagt regionskommunen, der støtter
op om tiltaget og videreformidler til relevante grupper og områder. Patientforeninger er
ligeledes orienteret. I tæt samarbejde med DGU er der lavet en fælles markedsføring op til
dagen.

Økonomi og budgetopfølgning:
(PG) Det fremlagte budget for 2021 blev godkendt. Regnskabet for 2020 er endnu ikke
udarbejdet af revisor, men forventes at være væsentlig bedre end budgetteret. Lånetilbud
på 1 million fra Nykredit blev godkendt, endelig bankskifte forventes i løbet af marts. Vores
flexmedarbejder Jonna stopper i sin stilling pr. 1. maj 2021. Der arbejdes på at finde en
afløser til stillingen. Forpagtningsaftalen med Simon A. opfølges og genforhandles af (MMM)
og (PG).

Arbejdsmiljø:
(PG) Alle arbejdstilsynets påbud er nu efterkommet. Leif Nielsen og (PG) har gennemgået
et kursus i kemisk risikovurdering. Fremover vil (TIN) varetage opgaven med at vedligeholde
APVèn. Arbejdsmiljøreglerne skal følges af alle ansatte og frivillige, hvilket betyder at
bestyrelsen ikke kan acceptere hjælp af frivillige, som ikke bruger de krævede værnemidler.
Bestyrelsen har bevilget indkøb af ny arbejdsmobil til Leif Nielsen.

Status på byggeprojekter:
(PG) Bestyrelsen har sagt ja til renovering af pumpebrønden for 115.000 kr. incl moms.
Derudover er der udgiften til vandingsanlægget på ca. 60.000 kr., som tidligere er besluttet,
så en samlet udgift på 175.000. kr.
Desuden er det besluttet at der nedsættes et byggeudvalg, bestående af Peter Holm
Jensen, Elsebeth Pedersen og Ejnar Toft Kofoed. Udvalget referer til (TIN).
Udvalgets primære opgave er at hjælpe bestyrelsen i større byggesager hvor der kræves
kontakt til div. myndigheder, udarbejdelse af skitser/tegninger og indhentning af priser m.v.
Der kan være byggesager hvor en form for byggetilsyn er nødvendig, det vil også høre under
byggeudvalget.
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Turneringsudvalget:
(LHJ) Turneringsplanen er nu lagt for sæsonen 2021 og kan ses på hjemmesiden.
Revideringen af turneringsbestemmelserne fremlægges og der er et par enkelte forslag til
rettelser/tilføjelser, herefter godkendt af bestyrelsen.

Begynder&Rekrutteringsudvalg:
(UH) Tilmeldingen til sæsonens opstart af golfskole er i gang, og første hold med start 7 april
er næsten fuldt besat. Reklamefoldere etc. er udfærdiget i samarbejde med
markedsføringsudvalget og udleveret til opsætning i Rema 1000, samt lagt ud på
hjemmesiden til brug for udskrivning/uddeling. Protræner Søren Arvidsen, har udfærdiget
oversigt over træningsforløbet for begynderne. Funnel First har et tilbud om opgradering af
markedsføringsdelen til årets arrangementer for en mindre udgift. I bestyrelsen er der
enighed om at tilslutte sig dette. DGU giver dette år økonomisk støtte til Funnel First,
derudover vil der blive søgt om fondsstøtte til de resterende udgifter. Grundet Covid19 er
det fælles inspirationskursus for begynderudvalg i øens klubber, samt
hjælpere/interesserede, udsat til lørdag d. 10. april 2021.

Sekretariatet:
(TB) Efter henvendelse fra en spiller, besluttes det at markere på BGK logoet, ved en mindre
ændring, BGKs geografiske placering. Ændringen vil fremgå fremadrettet på dokumenter,
når det er udført.

Markedsføringsudvalget:
(TM) Fremlægger annonceomkostninger og reklamemateriale, udfærdiget til annoncering i
golfbladet for de aftaler der er indgået om rabat på greenfee i BGK til gæster der benytter
Hotel Slægtsgården og Hotel Skovly. Det besluttes at reklamekampagnen kan igangsættes.

Evt.:
Det besluttes at nedsætte et jubilæumsudvalg nu, og ikke afvente til G.F. er afholdt. Fra
bestyrelsen deltager (MMM) og (TIN) i udvalget. Udover søges der efter interesserede
blandt medlemmerne.
Referent: Uni Houmann
Næste bestyrelsesmøde afholdes: tirsdag d. 6. april 2021 kl. 16.30
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