Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, tirsdag den 6. april 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) Lokalreglerne er blevet opdateret. Der er kommet en ændring i lokalregel nr. 9. På
hul 11, er der nu røde pæle i grøften ind mod banen. Det røde strafområde gælder til grøft
siden nærmest vejen, derfra gælder out og bounds (hvide pæle reglen). Ændringen er
godkendt af DGU.
Rema 1000 banen er ratet og handicap-regulerende. Godkendt af DGU.
(MMM) har deltaget i en mini bazar messe i BRK. Emnet var Sund Med Golf, hvor (MMM)
orienterede om de muligheder der var for relevante grupper af mennesker med kroniske
sygdomme for at kunne starte op på golfsporten i øens golfklubber. Tiltaget vil blive sat op i
DGI regi.
Der er kommet nye HCP. grænser, de lokale hold proportioner er tilpasset disse.
Der mangler en holdleder til serie 2 herrer. Hvis ingen melder sig, vil holdet blive trukket.
Økonomi og budgetopfølgning:
(PG) Årsregnskab og ledelsesberetning gennemgås i bestyrelsen og det besluttes at begge
dele vil blive udsendt til medlemmerne snarest. Covid19 restriktionerne gør at det ikke for
nuværende er muligt at afholde GF.
Resultatet af det økonomiske resultat anses for tilfredsstillende med et overskud på kr.
304.548, -, for året 2020. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på kr. 35.000, -.
Det positive resultat kan tilskrives øget kontingentindtægter, tilskud i f. m. covid19, lokal
fonds støtte og puljemidler fra DIF/DGI.
Besparelser på især lønudgifter har også været en væsentlig årsag til den positive udvikling
i økonomien i forhold til regnskabet i 2019 og budget for 2020. Den primære lønudgift er
væsentlig nedbragt, ved at der ikke er ansat en ny forretningsfører, efter Bjarne Hansen gik
på pension.
I forbindelse med Jonna ophører i stillingen som rengøringsmedarbejder, har der været
afholdt ansættelse samtale, og den pågældende person der har været til samtale, vil
forventes ansat 1. maj, når Jonna stopper.
Nyt fra udvalg:
(TIN) Baneservice: forventes at opstarte 1. maj – 1. okt. (MMM), (TB) og (TIN) udarbejder i
fællesskab rammerne for fokusområder/afvikling af baneservice. Leif N. kontaktes med
henblik på at udpege områder af banen, hvor der kan sås blomsterfrø til efteråret, så det
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kan understøtte biodiversiteten fra næste forår. (TIN) Handicap P. skilt skal synliggøres og
flyttes.
(TB) Sekretariatet: planlægger opstart af sæson. Der vil blive søgt blandt medlemmer til
opgaver i sekretariat og velkomstteam. Herefter vil der blive afholdt et møde, hvor vagter og
opgaver vil blive fordelt. Den nuværende printer til udskrivning af scorekort, vil blive sat op i
mødelokalet og der indkøbes en ny til brug med det nye GolfBox booking system. Der
indkøbes 1 nyt buggybatteri til udskiftning af udtjent.
(LHJ) Turneringsudvalget: Åbningsturneringen er planlagt til 100 deltagere, så Covid19
restriktioner kan overholdes. Udvalget arbejder på, at der under turneringer indberettes
digitalt løbende af deltagerne. Dette vil blive afprøvet til BGKs klubmesterskaber. Til
klubmesterskaberne vil der udover bruttorækker komme en H/D række i stableford og en
ungdomsrække. Der planlægges i udvalget en Short Game turnering til afholdelse i
sæsonen. (Mette) Nærmest flag turnering i uge 20 på hul 9 sker i samarbejde med Made in
Denmark og DGU.
Sponsorudvalget: 53 firmaer er nu sponsorer i BGK. Det er en positiv tilgang. (MMM) har
i samarbejde med Marianne M. fået sponsorerne sat op som separat liste på hjemmesiden.
Nye sponsorater kunne være til range måtter, range flag etc.
(TM) Marketingudvalget: De udarbejdede reklameannoncer er nu udkommet i
golfmagasinet.
(UH) Rekruttering&Begynderudvalget: Første golfskole hold starter op, onsdag den 7.
april 2021. Grundet en stor søgning er det besluttet at dele holdet, så lørdag den 10. april
også bliver opstartsdag. Der er planlagt opstart af Facebook kampagne medio april og 2
mdr. frem. Kampagnen er et led i rekruttering. Sund Med Golf, det ø dækkende samarbejde
imellem golfklubberne, om tilbud til mennesker med en kronisk sygdom afvikles den 17.
april. (MMM) og (UH) samarbejder omkring tiltaget. Golfens Dag afholdes i år d. 25. april.
DGU lancerer en Facebookkampagne for dagen. Desuden vil der blive udarbejdet foldere
af DGU til brug af BGK. Der planlægges i samarbejde med Marianne M. en ugentlig
begynderturnering på Rema 1000 banen. Den vil blive sat op i GolfBox, som andre
turneringer.

Evt.: Ingen bemærkninger.

Referent: Uni Houmann

Næste bestyrelsesmøde afholdes: mandag d. 10 maj 2021 kl. 16.30
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