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Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, onsdag d. 24. november 2021 kl. 15.30 

 

Mette Munch Mikkelsen (MMM) Pia Gudbergsen (PG) Elsebeth Pedersen (EP) Troels Borup 

(TB) Lars Henrik Jørgensen (LHJ) Uni Houmann (UH) Torben Munk (TM) 

Fravær: Troels Borup (TB) 

Nyt fra formanden: (MMM) Fritspils aftalerne med NGK og GGK for 2022 er genforhandlet 

og lagt på hjemmesiden. (MMM) har et forestående møde med sponsorudvalget, hvor 

følgende opdatering/beslutninger fra bestyrelsen medtages: (EP) Der afventes stadig 

afklarende spørgsmål fra BYG i Tejn, før ansøgning til ny overdækning af buggyer kan 

færdiggøres. Sponsorudvalget får frie hænder i det fortsatte arbejde med at finde mulige 

sponsorer til relevant samarbejde for BGK. Der vil blive plads til sponsor reklamer i den nye 

GLFR baneguide i papirformat. Der vil også blive indsat en rubrik i guiden om etikette regler 

i BGK. Opsætning af GolfMore kan påbegyndes og sponsorer tilføjes.  

BGKs 50-års jubilæum i 2022: Bestyrelsen aftaler at afholde et ekstraordinært møde 

lørdag d. 27. november 2021, hvor der lægges plan for fejring af jubilæet. Til mødet blev der 

aftalt følgende datoer for arrangementer i 2022: Debatmøde med deltagere fra de enkelte 

udvalg og bestyrelsen, torsdag d. 13. januar kl. 18.30, oplæg udsendes til udvalgene.  

Generalforsamling afholdes, onsdag d. 23. februar kl. 18.30. Sted vil blive annonceret 

senere. Der vil blive afholdt 50 års jubilæumsfejring i hele uge 26, der kulminerer med en 

fest lørdag d. 2. juli. Tidspunkt og sted annonceres senere. (MMM) Fremlægger et BGK-

jubilæums logo forslag, som redigeres til og godkendes af bestyrelsen. Forslag til ændring 

af navn for 18-Hulsbanen, vil blive sat på som pkt. til afstemning blandt medlemmerne ved 

G.F. i 2022.                        

Nyt fra udvalg: 

Økonomi&Budget: (PG) Det besluttes at udforme en rabatkupon til greenfeegæster, som 

ønsker at spille på BGKs baner flere gange indenfor given periode. Der indkøbes 2 nye 

motorsave til brug af kratrydder teamet. De nuværende er udtjente. Der bestilles nye 

rangebolde til sæsonstart og investeres i en ny boldvasker, til dels finansieret af indtjening 

fra solgte range kort. Niels, som har været ansat i fleksjob til rengøringsopgaver, har opsagt 

stillingen. Marie Mikkelsen varetager indtil videre rengøringsopgaverne. Følgende 

investeringer er der taget stilling/overslag for: Gavlen på klubhus: 10.000 kr. Troldtekt til loft 

i Cafe: 10.000 kr. Vandingsanlæg: 100.000 kr. Buggyoverdækning, tagrender til EL-bagrum 

og nyt tag til maskinlænge, undersøges nærmere.              

Rekruttering&Begynderudv.: (UH) Der er planlagt et kursus i samarbejde med DGU 

medio marts 2022 for begynderudvalg fra øens klubber, som optakt til sæsonen. Opgørelse 

over deltagere og indmeldelse fra sæsonens golfskole er under udarbejdelse.        
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Turneringsudv: (LHJ) Turneringsplanen 2022 er stort set på plads. Der vil blive udarbejdet 

en samlet plan over turnerings dage for øens klubber. De gode erfaringer med digital 

indtastning af scorekort fra denne sæson medfører at det også vil blive brugt i den 

kommende sæson sammen med manuelt udfyldte kontrol scorekort. Følgende medlemmer 

af udvalget har valgt ikke at fortsætte i den nye sæson: Bjarne Kruse, Marie Mikkelsen, Birte 

Jacobsen, Arne Mortensen. I stedet indtræder følgende nye medlemmer i udvalget: Hanne 

Lundgaard, Laila Kofoed, Jan Hansen, William Andersen. Der afholdes i samarbejde med 

DGU et kursus i turneringsledelse før opstart af den kommende sæson. 

Markedsføringsudv.: (TM) Udvalget udformer pressemeddelelser fremover til relevante 

turneringer. Der ønskes/planlægges et fællesmøde for repræsentanter for de forskellige 

udvalg og bestyrelsen.   

 

Evt. (MMM) Planlægger et regelkursus, som opdatering til medlemmerne, der afholdes først 

i det nye år. Hjertestarter kursus ønskes afholdt inden sæsonstart 2022. Der vil blive indsat 

fotos af bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden. PC. på kontoret trænger til ”oprydning” 

(PG) sørger for det bliver igangsat.              

        

   

     

Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 6. januar 2022 kl. 15.30 

 

 

Referent: Uni Houmann 
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