
Dagsorden bestyrelsesmøde 6/10 kl 16
Til stede: Me�e Mikkelsen, Pia Gudbergsen, Troels Borup, Torben Munch, Lars Jørgensen, Elsebeth Pedersen 

A�ud: Uni Houmann

-Nyt fra formanden (MM)

-Arbejdsdag greenkeepercenter (lørdag d 9/10) 

Lørdag mødes der 14 frivillige og rydder op omkring greenkeepercenter e�er a�ale 
med Leif. Jern container fra 1129 er s�llet op og a�entes i uge 41.

Hjemmesiden er næsten klar �l at gå i lu�en, der mangler endnu et par små�ng

-GLFR og baneguide i frem�den?

Dansk baneguidebliver for dyrt med nye billeder.

GLFR: 10 kr plus moms for 1000 stk på nuværende abb. Vi kigger på muligheden for 
de�e �lbud.

-ParaGolf og BGO i frem�den:
Arne M trækker sig fra Paragolf Bornholm, Lars kontakter Rø for at høre om de har 
nogen �l at overtage.
 
Torsten ønsker at blive aflastet �l BGO, Troels kontakter XX og hører om han er 
interesseret i at være føl i 2022- og derefetr køres i s�lling �l Torstens opgaver.
 

Kontrakt �l ny cafe- forpagter, Torsten Rasmussen gennemgås og godkendes.

Akus�kplader �l lo�et i cafeen ønskes, vi undersøger prisen på de�e. Troldtekt kan 
være en fornu�ig løsning

-Samarbejdsa�ale m GGK

Samarbejdsa�alen med GGK og NBGK er ved at blive  genforhandlet.

-henvendelse fra medlem: 

En spiller har henvendt sig  ang. om mulighed for at få plads i det nye bagrum �l el 
vogn. Hun kan snart ikke længere magte at få sat sin vogn ind i det gamle bagrum. Vi 
har ingen ledige nu, men jeg mener at fremover skal der visiteres e�er behov (fysiske 
begrænsninger), bør have fortrinsret. (Er det muligt at lave en midler�dig løsning, evt. 
i HCP. hy�en med en rampe der er et højt trin op) �l speciel �lfælde ind�l der er plads 
eller vi evt. har fået udbygget. 

Vi ser på muligheden for at finde plads �l nye el-rum. HCP hy�en kan ikke beny�es.

-Regionalmøde

Me�e og Pia deltager i regionalmøde 3/11 i Storstrømmen



-Økonomi og budgetopfølgning  (PG)

E�ersåning på banen, kan vi have små ”kander” �l at fylde tur�uller op med? Brian 
Madsen er på sagen, vi følger op på de�e.

Kaj Ole er på arbejde november ud

Patrick er på arbejde oktober ud

Forespørgsel om Robbedale vej 6 må ændre status, de�e har vi intet imod, det vil ikke 
berøre os.

RønneVV vil betale en ny digital styring �l vand og derved lade vedligehold overgå �l 
os. De�e afslår vi og lader dem holde de oprindelige forpligtelser.

Vandet på rangen ak�verer den store pumpe, de�e finder vi en løsning på.

Medlemmer der før 2021 har lavet HIO kan købe HIO bagmærke �l 125 kr.

Investeringsbudge�et gennemgåes, Elsebeth, Pia og Peter finder dato �l møde ang 
buggy byggeri og gavlen på klubhus. Det skal i gang hur�gst muligt.

Vi er lidt bagud på greenfee indtægter i� budget, men budge�et var også noget 
op�mis�sk.

 

-Nyt fra udvalg

Lars J: Der mangler en tovholder på firmagolf, Lars arbejder på at finde en ny 
tovholder- udenfor TU.

Foreslår et arrangement på vores jubilæumsdag i 2022 (omkring d 19/1-22) Fredag 
e�ermiddag vil være en oplagt mulighed.

LJ foreslår en fast procedure for matchfee ved velgørenhedsturneringer. Vi kan max 
holde 2 om året

Torben: Henvendelse fra sommerhus udlejning ang at komme med i deres ferieguide, 
de�e har vi sagt ja �l.

Elsebeth: Intet nyt

Troels: Der har været evalueringsmøde i admin- og velkomst team, der var god 
stemning og alle var generelt �lfredse.

Tilkøb af modul i gol�ox �l differen�erede priser, de�e foreslås at �lkøbes.

Det nye Golfmore system sæ�es op snarest- men so�waren er stadig ikke klar.

Sponsorudvalget arbejder på at  finansiere 3 nye buggies.

 

 



-Evt.  

-Ved udlæg/regnskaber fra diverse KIK og turneringer uden om klubben, skal 
overførsler ikke køres ind over klubbens konto.

-Næste møde 

 24-11-21 kl 16.

 

 

 


