Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, mandag den 10. maj 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) Boldvaske maskinen ønskes at blive taget i brug igen. Der tages kontakt til
boldopsamler team for planlægning af ny arbejdsgang i forbindelse med
opsamling/boldvask. Området omkring driving range opgraderes. Der indkøbes to nye bord
/bænkesæt, som sættes på området imellem udslags måtter og hytter, Der indhentes pris
på skærver som lægges ud imellem de overdækkede udslagsmåtter. De nyindkøbte
begyndersæt, fordeles 2/3 sæt til begynderne og 1/3 til udlejning i forbindelse med greenfee
gæster. Fremadrettet lejes kun hele sæt ud til gæster. Der etableres P- pladser ved
klubhuset mærket/reserveret til Protræner, Cafe, Kontor.
Paragolf er aflyst grundet Covid 19. Marianne M. K. orienteres om dette, så hjemmesiden
tilrettes.
General Forsamling kan nu afholdes i forhold til de nyeste Covid 19 lempelser på
forsamlings restriktioner. (PG) undersøger om egnet lokale (Sagahuset) kan lejes d. 16 eller
17 juni 2021 til formålet.
Økonomi og budgetopfølgning:
(PG) Fremlægger regnskabs rapport for perioden 01.01.21 – 30.04.21. Der er et overskud
på driften for perioden på kr. 200.000. Det positive resultat skyldes dels øget kontingent,
sponsor, greenfee indtægter, samt reducerede driftsudgifter til løn, administration, banedrift
og klubhus. Der indhentes overslag og tilbud på de planlagte bygningsforbedringer,
overdækning på greenkeepercentret og gavl på klubhus.
Nyt fra udvalg:
(TB) Sekretariatet: Vagtplanen er på plads for henholdsvis sekretariat og velkomstteam. Der
bliver indkøbt printer til opkobling med det nye Golf Box system. Levering af systemet er
forsinket, der rettes henvendelse og rykkes.
(TM) Marketingsudvalget har holdt møde, der er arbejdet med en opgørelse over tidligere
medlemmer, som Ove M. og Birte J. herefter har rettet henvendelse til om evt. opstart med
golfspil igen.
(LHJ) Turneringsudvalget: Åbningsturneringen forløb godt med et deltagerantal på 104
spillere. Birte J. står for klubmesterskabets afvikling i år. Der vil blive en ungdoms række til
klubmesterskaberne, hvor spillere kan indplaceres i til og med det år, hvor de fylder 18 år.
Lilliendal Plantecenter har trukket sig som sponsor, så der rettes henvendelse til anden side,
om sponsorat til turnering. Der er rettet i de generelle turneringsbestemmelser, så det
fremgår, at der nu trækkes betaling med det samme, når der tilmeldes til turnering.
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(TIN) Der er etableret handicap parkering på siden tættest klubhuset med tydelig
afmærkning.
(UH) Rekruttering&Begynderudvalg: Der har været afholdt Golfens Dag arr. søndag d. 25.
april. 14 gæster mødte op og 3 tilmeldte sig efterfølgende golfskolen. Der er fortsat stor
søgning til golfskolen, og Søren A. tilpasser i samarbejde med udvalget træningsdelen, så
der bliver plads til alle deltagere.

Evt.: Der er indkommet et forslag til bestyrelsen fra et medlem med ønske om, at der laves
en liste over udvalg og deres medlemmer til hjemmesiden. Bestyrelsen overvejer forslaget
grundigt. Der er både det tekniske i forhold til hjemmesiden og det lovmæssige i forhold til
data loven der skal tages hensyn til. (TIN) Foreslår en udvidelse af puttinggreen hen mod
bagrum. Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at spillere krydser ud over hul 1, ad
denne tilgang, en udvidelse af puttinggreen vil forhindre dette. Der arbejdes videre med
tiltaget. (MMM) Forslag, om der skal henstilles til (skiltes), at der ikke slås ud fra
herreteestedet på hul 3, imens der befinder sig spillere på greenen af hul 8. Der arbejdes
videre med forslaget. (MMM) Planlægger nærmest flagturnering i uge 20. Turneringen er et
led i en landsdækkende konkurrence i samarbejde med Made In Himmerland og DGU.

Referent: Uni Houmann

Næste bestyrelsesmøde afholdes: tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 16.30
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