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Referat fra BGKs ordinære generalforsamling 2021 

Afholdt d. 18. juni 2021 kl. 18.30 i Knudsker IF – bordtennishallen 

De 48 medlemmer der mødte op til Generalforsamlingen fik alle tjekket deres Corona pas 

og registreret på medlemslister. Der var 47 stemmeberettigede. 

Formand Mette Munch Mikkelsen bød herefter velkommen. 

1. Valg af 3 stemmetællere:  

Bestyrelsen foreslår, Ann Svendsen, Bente Kielgast, Inge Møller, som vælges. 

 

2. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår Holger Pii, som vælges. Holger takkede for valget, og som det første 

konstaterede han at generalforsamlingen var lovligt varslet iflg. vedtægterne og annonceret 

i det lokale dagblad senest 14 dage før afholdelse af GF. Dagsorden blev gennemgået og 

herefter godkendt.  

 

3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: 

 

Beretning 2020 

Kære medlemmer. 

Som bekendt har generalforsamlingen været længe undervejs, derfor vil denne 
beretning også have et touch af 2021 med. 

Lad mig begynde med det triste. 3 medlemmer er desværre gået bort siden sidste 
generalforsamling. Preben Hansen, Inge Lise Juul og Poul Hansen. Vil gerne bede 
generalforsamlingen rejse sig og mindes dem med et øjebliks stilhed. Æret være 
deres minde. Tak 

”Den gode fortælling” skal være overskriften på min beretning i år – fordi jeg synes, der er 
meget godt at fortælle. 

Året 2020 har i det hele taget på ingen måde været som nogen tidligere år. 
Coronapandemien har betydet store omvæltninger i vores samfund og dermed i 
vores dagligdag. Faktisk gik det så vidt,  at næsten alle danske golfklubber lukkede 
deres baner i marts måned. Selvom man igen fra starten af april kunne komme på 
græs, så betød myndighedernes retningslinjer og vejledninger, at vi måtte udskyde 
sæsonstarten i BGK til midt i maj. 

Vi tog arbejdshandskerne på straks efter sidste generalforsamling, en bestyrelse 
med stor udskiftning- et godt mix af rutinerede og nye kræfter og med Arne 
Mortensen i spidsen. Her fik vi lagt en organisationsplan og fik overblik over udvalg 
og arbejdsområder. Desværre måtte Arne trække sig i juni måned- og overlod 
tøjlerne til mig, en stor og lidt skræmmende opgave. Jeg vil gerne takke Arne for 
det store forberedende arbejde du lagde- det har derfor ikke været svært at 
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overtage taburetten. Tak til hele bestyrelsen og de mange udvalg for det kæmpe 
arbejde I påtager jer- så mit arbejde bliver noget mere overskueligt.  

2020 var året hvor vi igen havde vores egen træner og proshop, og sikke en 
gevinst. Søren har bidraget med ideer, god træning og ikke mindst liv til klubben. 
Da han så også fik sin bror Simon herud for at overtage cafeen- kunne vi næsten 
ikke få armene ned. I har været et scoop for klubben- og håber vi kan få glæde af 
jer længe endnu   

Trods udfordringerne ved årets start, kommer klubben, ikke mindst grundet et helt igennem 
stærkt arbejde fra økonomiudvalget, og de mange medlemmer der købte folkeaktier da 
nøden var absolut størst, styrket igennem sæsonen. 

Vi var meget hurtige til at hjemsende medarbejdere på lønkompensation i den periode, hvor 
banen var helt eller delvist lukket. Vi udnyttede muligheden for at søge puljer og fonde de 
steder det var muligt, og sammen med en god sæson med gæster og nye medlemmer 
betyder det at vi kommer ud af 2020 med resultat på 304000. Økonomiudvalget vil uddybe 
årsregnskabet om lidt. 

Samarbejdsaftaler 

Vores samarbejde med Nexø fortsatte i 2020, og det vores indtryk at alle er glade for denne 
aftale. Vi valgte også at lave et samarbejde med Gudhjem Golfklub og Nordbornholms 
Golfklub. Hvor vi har frit spil på New Course hele året, samt adgang til indendørscenteret i 
Tejn. Til gengæld kan medlemmer af NBGK spille frit hos os, og Gudhjem har reduceret 
greenfee samt årskort til 1000 kr. For os er det vigtigt at kunne samarbejde med øens andre 
klubber. Sammen er vi stærkere. 

Derudover har vi lavet gensidige greenfee aftale med klubber på den anden side af vandet: 
Odder, Ikast-Tullamore, Frederikssund, Skovbo, Roskilde, Trelleborg, Kalundborg, 
Midtsjælland og Vallø. 

Sponsoraftaler 

På sponsor siden har der været fantastisk aktivitet. Vores sponsorudvalg har været 
utrættelige i deres arbejde. Det betyder at vi- på trods af pandemien, øgede vores 
sponsorater. Der er både blevet tegnet nye sponsorater og genforhandlet med eksisterende 
sponsorer. En vild ide blev til virkelighed- da vi med stolthed kunne præsentere en af 
klubbens største sponsoraftaler nogensinde. De næste 3 år hedder 9- huls banen, Rema 
1000 banen. Vi samarbejder med Rema 1000 om markedsføringen af begynderturneringer 
på banen. Vi glæder os til at se hvor dette bærer hen. 

HIO og præmier 

For fremme motivationen hos alle spillere for at lave HIO er der også opgraderet kraftigt på 
disse præmier. Juuls Engros giver en flaske Cognac, Pensions Slægtsgården sponsorerer 
overnatning og morgenmad for 2, og det gamle Posthus i Allinge sponsorerer en middag for 
2. 
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Det bringer mig videre til at nævne 3 af vores medlemmer slog det perfekte slag i år- Inge 
Brædder på hul 14, Peter Lund på hul 9 og Vibeke Nielsen drog til Korsør og lavede HIO på 
hul 16. Stort tillykke til Jer! 

Turneringsaktiviteter 

På turneringssiden har der også været heftig aktivitet, det er trods corona, 
retningslinjer, mundbind, visirer og nedlukninger, lykkedes at gennemføre 10 
klubmatcher i 2020 sæsonen, samt BM i slagspil og greensome, Bornholm Golf 
Open og en masse onsdagsturneringer. 

Der var flot tilslutning til klubmatcherne hvor der i gennemsnit var 82 deltagere. Og 
det lykkedes at gennemføre alle matcher uden at vi på noget tidspunkt fik 
problemer med smittespredning. Med andre ord, så viste BGK-medlemmerne sig 
til fulde at leve op til og overholde retningslinjerne og passe godt på hinanden og 
alle andre vi var i kontakt med. Og tak for det – det er godt gået! 

Serie- og klubturneringer 

2020 var året hvor Team Golf Bornholm skulle have hjemmebane i Robbedale og 
gang i Danmarksturneringen, for første gang nogensinde med både et herre- og 
damehold, men det satte Corona også en stopper for- og de fik 3 kampe på 
udebane. Men både herre- og dameholdet er i fuld gang i 2021. 

Vores klubturneringshold har også gået på med krum hals; det resulterede i en 
kneben 3. plads til Bornholmsserie damer, en 2 plads til serie1 damer, serie 2 
herrerne, serie 3 herrer, serie 4 herrer og veteran herrer sluttede alle på knebne 2 
pladser. Til gengæld gjorde mix-superveteran rent bord og løb med det hele. 

 

Stærkt kæmpet af alle hold!!! 

 
Banerne 
 
Det nye baneudvalg tiltrådte i februar og havde sit første møde den 10. marts 2020, samme dag 
som Danmark blev lukket grundet Corona. Vi spillede på 12 hullers vinterbane da vi lukkede. Det 
betød, at vi skulle tænke utraditionelt for vi skulle samtidig se på den mulige bemanding efter at 
Bent og Hans Jørgen skulle på pension. Helt aktuelt måtte vi så hjemsende alle undtagen Leif, 
og derfor var han alene om det arbejde som skulle gøres indtil vi kunne åbne banerne igen. 
Derfor drøftede vi frivillige hjælpere på banen, en anden måde at åbne banen på. 
Leif kunne bruge kræfterne på at få gjort Rema 1000 banen klar til spil, så vi kunne spille der, 
når det var tilladt. 
18 – huls banen var derefter lukket så Leif og hans mandskab kunne koncentrere sig om at få 
denne bane klar til spil. 
 
Denne metode blev også anvendt ved sæson 2021, og vil blive brugt fremover. 
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Der blev hurtigt samlet 8 grupper af frivillige, de arbejdede som selvstændige grupper med 
ansvar for et antal huller hver. De har hjulpet med at klargøre banerne, med opgaver som ikke 
medførte brug af maskiner, men opsamling af grene, luge i bunkere, bunkerkanter, klargøring af 
udslagssteder og andet arbejde. 
Vi har flere teams af frivillige som løfter et kæmpe arbejde omkring bag- og klubhus: 
boldopsamlere, kratryddere, P-plads og beplantning omkring klubhus. 
Der er også et team af frivillige som opsamler bolde, laver kratrydning, som ordner P – plads og 
vejen til klubhuset samt områderne omkring klubhuset. 
Senest er der etableret et sti– team, som i løbet af 2021 vil gøre vores stier på banen bedre, som 
I allerede har kunnet se ved nedgangen til hul 4. 
 
Baneudvalget brugte de første måneder til at gennemgå vore baner og lave en oversigt over 
opgaver som vi gerne vil have lavet på banen for at forbedre den. Den samlede oversigt blev 
færdig den 9. juni og ligger på hjemmesiden, og det er den plan som udvalget fortsat arbejder 
efter for at gøre banen bedre og mere sikker at bevæge sig rundt på. Disse opgaver som fortsat 
står på listen, vil blive lavet i løbet af 2021. 
Vi fik via Regionskommunens biodiversitets projekt mulighed for at få gravet vores søer op, 
ansøgningen blev sendt afsted- godkendt og arbejdet gik i gang i september og oktober. 
 
På hul 9 er springvandet igen kommet ud, og der er plantet åkander som vil komme i løbet af 
sæsonen 2021. Vi kan se at både frøer og salamandere boltrer sig i søerne. Et medlem har 
påtaget sig arbejdet med at passe bevoksningen i søerne i løbet af sæsonen. 
Et andet stort projekt var træfældningen på mange huller. Baneudvalget fik hjælp af 
Regionskommunens skovfoged på området, og i samarbejde med ham fik vi udpeget de træer 
som vi måtte fælde. De store træer fældede vi selv og de træer på hul 12 og 7 hvor der er skåret 
store grene ned, er sket med hjælp af Knudsker El, som stillede en lift til rådighed. 
Her har en stor skare frivillige hjulpet til med at fælde, opskære og fjerne træet. 
Alle de grene og kvas som ikke kunne bruges til brænde, er blevet hugget til flis af de frivillige. 
En del af denne flis er anvendt omkring de nye træer på begge baner og resten vil blive brugt 
som supplement på banen i løbet af 2021. Her fik vi hjælp af Fridolf Udlejning som gratis stillede 
en flishugger til rådighed i to dage.     
De 200 nye træer på banen blev sponsoreret af firmaet Growing Trees, som leverede de nye 
lindetræer som er plantet. Her var en stor gruppe frivillige på ca. 15 personer, der tog opgaven.  
De står nu flot og rådyrene har kun lykkedes at få væltet enkelte af nettene omkring træerne og 
bidt dem ned. Men også disse kommer. 
 
Udfordringer har der også været. 
Vores vandingsanlæg slog kludder fra starten af sæsonen 2020. Derfor er alt vanding i 2020 sket 
manuelt. Oveni viste det sig at pumperne i brønden var nedslidt. 
Derfor blev der i foråret 2021 sat et projekt i gang til at få det ud af brønden og placeret ovenpå 
jorden i et skur. Arbejdet er nu afsluttet, men det viste sig at pumperne og selve anlægget var så 
nedslidt at alt skulle fornyes. Det samme viste sig på el– styringen af pumperne og samordningen 
med vandværkets pumpe. Kun prisen på skuret holdt. Det er lavet frivilligt af Peter Holm Jensen. 
De nye pumper fungerer nu og bliver brugt manuelt en kort tid endnu. 
Det nye edb– styresystem bliver leveret her i 2021 med et opgraderet system og computer og 
indkøring over to dage som et svensk firma skal levere. Firmaet har også leveret det oprindelige 
computersystem. 
 
På mandskabssiden er der 3 mand det meste af året, fordi Bent og Hans Jørgen er gået på 
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pension. Heldigvis har vi dem begge som frivillige til nogle ting her i opstartsperioden hvor 
tingene brændte på. Ellers havde vi haft problemer. 
Til 2022 skal have en afklaring på, hvordan vi finansiere udgiften til en deltids ansat mekaniker 
som skal servicere vores maskinpark løbende og ved nedbrud. Så kan de tre tilbageværende 
keepere koncentrere sig om banen. 
Vi måtte vente længe på varmen i dette forår, man da den kom, blev der gang i væksten på 
banen og I kan se at fairway og semirough er blevet meget kraftige og gode at spille på. Det 
skyldes bl.a. tidligere års arbejde med at lufte disse områder. Leif har en tak til vinterspillerne for 
den flittige brug af måtter. Det kan ses på det antal turf som ikke er blevet slået op i denne vinter 
og er med til at vores fairways er så gode. 
Den manglende varme har desværre sat greens tilbage, og de er først nu ved at få lukket de 
svampeskader som kom i efteråret 2020. 
 
Baneudvalget slutter med drivingrange, hvor der i løbet af 2021 vil blive lavet forskellige 
spændende nyt ting at slå efter, på forskellige afstande. Dette vil samtidig gøre, at opsamlingen 
af bolde på rangen bliver lettere. Disse ting bliver lavet i samarbejde med banens pro, Søren 
Arvidsen. 
 
Rekruttering og begyndere 
 
Sæsonen 2020 har været travl for udvalget. I efteråret 2019 blev det besluttet i samarbejde med 
DGU at prøve at markedsføre klubben og hverve spillere til golfskolen i 2020 via Facebook i 
samarbejde med marketingsfirmaet Funnel First. 5 arrangementer med golf og frokost i foråret 
blev planlagt, hvor gæsterne kunne booke sig via Facebook, derefter blev de kontaktet pr. tlf. af 
en fra klubben. 
Tiltaget viste sig at være en kæmpe succes, og vi nåede ud til en målgruppe af mennesker vi 
ikke før havde kunnet. Det var mennesker med ingen eller meget lidt kendskab til golfens verden. 
Deltagerne var begejstrede for oplevelsen, og ca. 90% af deltagerne, meldte sig efterfølgende 
til vores golfskole. Grundet Covid-19 blev arr. dagene rykket, så de fortsatte hen i sommeren. 
 
Golfskolen fortsatte med løbende optag i hele sommerperioden og de sidste begynderspillere 
startede op på begynderforløbet 26. august og nåede lige at afslutte forløbet til 1. oktober, hvor 
golfskolen lukkede ned for sæsonen. 
Den måde at markedsføre klubben og hverve nye spillere på, kan kun lade sig gøre ved, at vi nu 
har en fast træner ansat i klubben der i høj grad har været en medspiller til udvalget, han har 
kommet med ideer og løsninger til golfskolens afvikling sæsonen igennem. En anden vigtig 
medspiller er en cafe, der er åben med den fleksibilitet og de muligheder det giver. Den 
målgruppe vi overvejende har rekrutteret i år, er lidt anderledes end tidligere. De er overvejende 
i den arbejdsdygtige alder og som nævnt tidligere næsten uden kendskab til golfverden. Det 
stiller større krav til hjælpere både i og uden for udvalget om større fleksibilitet og omtanke for 
denne gruppe. Derfor er der tænkt fremad mod de næste sæsoner og vi er dialog med DGU om 
et inspirationskursus for udvalgets hjælpere og andre interesserede, der kunne have lyst til at gå 
ind i arbejdet med begynderspillere. 
 
Der har været ca. 80 til opstart på golfskolen i sæsonen hvoraf ca. 35 er fortsat med et 
medlemskab. Der vil altid være et vist frafald, så det kræver et stort antal hvervninger for at nå 
et acceptabelt niveau til slut. Der er ingen tvivl om, at Facebook kampagner er en vigtig del af 
den fremtidige rekruttering, og det forventes også at blive en del af indsatsen for at rekruttere 
nye medlemmer i sæsonen 2021. 
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Juniorer 
 
Selvom vi har haft et flot år, så er der en lille sten i skoen. Og den tager jeg på min kappe. Vi har 
en juniorafdeling i fremgang- men de er desværre noget forsømt. De står på toppen af min 
prioriteringsliste, og jeg håber nogle af jer vil hjælpe mig med at skabe et fedt og hyggeligt miljø 
for juniorerne som jo er klubbens fremtid. 
 
 
 
Frivillig indsats og årets BGKer 
 
Her til slut vil jeg igen rette en kæmpe tak til alle som yder en frivillig indsats her i klubben. I er 
grunden til at BGK lever i bedste velgående. I træder til når vi spørger om hjælp. Selv da vi rent 
ud sagt var på røven, steppede I op og hjalp klubbens økonomi ved at købe folkeaktier. BGK er 
en klub der bortset fra greenkeepere, træner og rengøring kører på frivillige- og serviceniveauet 
overfor gæster og medlemmer er stadig højt. 
 
Traditionen tro skal vi uddele årets BGKere… men, da intet i 2020 har fulgt normen- bryder vi 
denne tradition i år. Vi kan simpelthen ikke vælge- da så mange fortjener en hæder. Derfor har 
vi valgt at årets frivillig turnering i august får et nyk opad. Vi spiller stadig golf- men efterfølgende 
er der fest med gris på grill og masser af hygge. Alle! der har taget del i frivilligt arbejde- hvad 
end det er- håber vi at se denne dag. 
 
BGK er et rart sted at være og en klub vi kan være stolte af. 
 
TAK 
 
Da der ikke var nogen spørgsmål eller bemærkninger efterfølgende, blev beretningen betragtet 
som taget til efterretning.  

 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 

Pia Gudbergsen gennemgik det reviderede regnskab, hvorefter Erik Mogensen supplerede 

med at fortælle, hvordan det var lykkedes med hjælp fra medlemmerne at skaffe over 

400.000 kr. i likviditet, som klubben manglede i foråret 2020. Erik Mogensen fortalte 

endvidere, om de hjælpepakker og fonde som vi havde fået ca. 250.000 kr. fra. Den store 

opbakning fra både medlemmer og lokale fonde blev herefter hyldet med klapsalver af hele 

forsamlingen. 1. prioritet for økonomiudvalget var at fremtidssikre BGKs økonomi og 

nedbringe udgifterne på bl.a. renter på indlån. Med en forsigtig budgettering af den tidligere 

bestyrelse på 35.000 blev regnskabsresultatet på 304.548 kr. 

  

Spørgsmål/kommentarer til regnskabet: 

  

Ove Markussen: I 2020 var der en mindre stigning i omkostninger for sponsor- markedsføring 

end budgetteret til dækning af en øget markedsføring. Der forventes i 2021 reklame og 

sponsorindtægter med de aftaler der er indgået på 350.000 kr. mod de 195.000 kr. afsat i 

budgettet.  
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Nuller: Er de 164.000 kr. i klubaktier, som medlemmerne forventes tilbagebetalt medregnet i 

regnskabet? Hvad sker der med de medlemmers aktiekøb, hvis de afgår ved døden? Hvor 

stor er BGKs samlede gæld? Hvor meget er gælden nedbragt? 

  

Pia G. svarer: De 164.000 kr. i klubaktier er påført under langfristet gæld (side 9) i den 

fremlagte resultatopgørelse. De medlemmer som er blevet terminalerklærede eller som er 

afgået ved døden, er blevet tilbudt tilbagebetaling til dem selv eller boet i forbindelse hermed. 

BGKs samlede gæld: 1.782.603 kr. i 2019 – 1.361.310 kr. i 2020 nedbragt med 421,293 kr. 

i 2020.  

 

Regnskabet godkendes herefter af generalforsamlingen. 

 

5. Forelæggelse af budget: 

Pia Gudbergsen fremlægger budgettet for 2021. Der forventes et overskud svarende til dette 

års på 313.000 kr. 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til budgettet efterfølgende, som herefter blev 

taget til efterretning.  

 

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: 

Mette Munch Mikkelsen fremlægger følgende vedtægtsændringer. 

Dagsorden punkt 10: Valg af revisionsfirma udgår, bestyrelsen vælger en statsautoriseret 

eller registreret revisor til at revidere klubbens årsregnskab. Pkt. 10 udgår. 

 

Ændring af §5 i vedtægterne: 

”Indkaldelse skal ske ved annoncering med mindst 14 dages varsel i de lokale dagblade og 

ved opslag i klubhuset med angivelse af dagsorden” ændres til 

Indkaldelse skal ske ved udsendelse af mail til samtlige aktive medlemmer med mindst 14 

dages varsel, samt ved opslag i klubhuset med angivelse af dagsorden. 

Vedtægtsændringerne blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  

 

7. Fastsættelse af medlemskontingenter og indskud: 

Bestyrelsen foreslår uændrede medlemskontingenter.  

Forslaget vedtages af generalforsamlingen. 

 

Spørgsmål/kommentarer til medlemskontingent og indskud: 

 

Bjarne Kruse, grundkontingentet forbliver uændret. Hvad er de nye kontingentsatser? Pia 

Gudbergsen opremser de forskellige satser, bl.a. betaling til buggy for visiterede brugere af 

klubbens medlemmer. Der vil blive bogført udgifter og indtægter for buggyer, så de faktiske 

udgifter og indtjening bliver belyst. 

  

Erik Mogensen forslår, der sendes en samlet info mail ud med de forskellige satser. 

 

8. Valg af formand for 2 år, bestyrelsen foreslår Mette Munch Mikkelsen: 
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 Da der ikke var nogen modkandidater, blev Mette Munch Mikkelsen valgt for en periode på 

2 år af generalforsamlingen. 

 

  

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er: 

Tom Idon Nielsen, Lars Jørgensen, Uni Houmann. De modtager alle genvalg. Birthe Hjorth 

Hansen foreslår Elsebeth Pedersen valgt til bestyrelsen. Elsebeth Pedersen opstilles 

herefter.  

Der udleveres stemmesedler til afstemning. Der stemmes, hvorefter der er kaffepause. 

Valgt til bestyrelsen er følgende: 

 

Uni Houmann 

Lars Jørgensen  

Elsebeth Pedersen 

 

 

 

10. Udgår 

 

 

11. Valg af 2. kritiske revisorer, en på valg hvert andet år, samt revisorsuppleant for 2 år. På valg 

er Erik Munch Hansen og 1 revisorsuppleant Bent Lund Jensen begge modtager genvalg. 

Bestyrelsen foreslår valg af begge til posterne: 

Begge valgt af Generalforsamlingen. 

 

12. Eventuelt: 

Pia Gudbergsen.:  Medlemsstatik viser at der er en medlemstilgang på 34, ud af dem er de 

15 medlemmer i alderen 40-59-årige. 

  

Holger Pii.: På BGKs hjemmeside er det svært at finde relevant info. f.eks. 

medlemskontingenter. Hjemmesiden bør opdateres. 

 

Bjarne Kruse: Oversigt over frivillige i BGK bør fremgå på hjemmesiden.  

Flemming Schmidt svarer: Det bliver for omfattende at sætte oplysninger op på hjemmesiden 

om de ca. 70 medlemmer af BGK der løser frivillige opgaver i klubben. 

  

Birte Jacobsen: Hjemmesidens platform bør kunne ændres, så den bliver mere funktionel. 

 

Peer Vesterberg: Bestyrelsen har nu været fungerende i 1 ½ år. Nu må det kræves at 

hjemmesiden bliver funktionel for fremtiden. 

  

Inge Møller: Hjemmesiden bør opdateres, det er ikke kun platformen der skal ændres. Der 

er mangler. 

Mette Munch Mikkelsen, svarer: Der arbejdes på at finde løsninger til hjemmesidens platform, 

vedligeholdelse etc.  

  



                Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne                  

 

 

 

Tlf. 3080 6833 - bgk@bornholmsgolfklub.dk - CVR.nr. 7228 5611  - Nykredit 5479 1630617   
www.bornholmsgolfklub.dk  facebook.com/bornholmsgolfklub  #bornholmsgolfklub  youtube/bornholms golfklub  

Nuller: Der er nogen turneringsfrie søndage, kunne der evt. laves noget – drop in golf – Søren 

kunne evt. styre det. 

 

Erik Mogensen: Der mangler generel vedligeholdelse af vejen op til klubhuset og omkring 

klubhuset. Kunne der evt. laves en ekstra putting green? 

 

Holger Pii: Kunne der evt. afholdes en 24 timers golfmatch i BGK, som der gøres andre 

steder i landet? 

Lars Jørgensen svarer: 24 timers golfmatch er allerede planlagt i denne her sæson. 

 

Bjarne kruse: Ønsker at få en status over den planlagte buggyoverdækning. 

 

Jan Tandrup: Supplerer, vil gerne vide, hvad der er blevet af planerne om buggyoverdækning 

ved det nye bagrum. 

  

Peer Vesterberg: Det pynter heller ikke med de private buggyer der står ud mod 

adgangsvejen til banerne.  

Pia Gudbergsen svarer: Behovet for brug af buggy er stigende, så på sigt vil der være brug 

for yderligere buggyparkeringsplads end den oprindeligt planlagte. Elsebeth Pedersen vil 

kunne bidrage i bestyrelsen med at styre en byggeproces til buggyparkering. 

 

Holger Pii afslutter hermed generalforsamlingen.  

 

Formand, Mette Munch Mikkelsen takker Holger Pii for hans opgave som mødets dirigent, 

hvorefter Elsebeth Pedersen bydes velkommen i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen vil gerne takke Tom Idon Nielsen for det arbejde han har medvirket til igennem 

sin tid i bestyrelsen.  

 

For Referatet    Som Dirigent  

 

Uni Houmann    Holger Pii  

     

    

 

 

 

 


