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Referat fra BGKs ordinære generalforsamling 2022 

Afholdt d. 23. februar 2022 kl. 18.30 i Nyker Forsamlingshus 

 

57 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen og af de fremmødte var der 56 

stemmeberettigede. 

Formand Mette Munch Mikkelsen bød velkommen til forsamlingen. 

1. Valg af 3 stemmetællere: 

Bestyrelsen foreslog Marie Mikkelsen, Leif Kielgast, William Andersen, som vælges. 

 

2. Valg af dirigent: 

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

første konstaterede han at Generalforsamlingen var lovligt varslet iflg. vedtægterne, 

annonceret via mail udsendt til medlemmerne d. 7. februar 2022. Der var rettelser til 

dagsorden.  

Dagsorden var ikke i henhold til vedtægterne og dirigenten spurgte 

generalforsamlingen, om de kunne godkende dagsordenen med følgende ændringer: 
 

Pkt. 8 ændres fra valg af bestyrelsesmedlemmer til valg af formand. 

Pkt. 9 ændres fra valg af kritisk revisorer til valg af bestyrelsesmedlemmer 

Pkt. 10 ændres fra indlæg fra Benjamin Skouv til valg af kritisk revisorer 

Pkt. 11 eventuelt 
 

Der var ingen der ønskede at der skulle indkaldes til ny generalforsamling 

 

3. Beretning om klubbens virksomhed: 

 

Kære medlemmer 

Lad mig begynde med det triste. 2 medlemmer er desværre gået bort siden 
sidste generalforsamling. Bjarne Lind og Lissi Kofoed-Hansen. Jeg vil gerne 
bede generalforsamlingen rejse sig og mindes dem med et øjebliks stilhed. 
Æret være deres minde. Tak 

Hvis dette var en TV-udsendelse, ville der nok nu blive sagt “udsendelsen bliver lidt 

forlænget på grund at Corona” Vores forberedelse af sæsonen var fortsat præget af 

Corona i flere varianter. Der var stadig restriktioner, forsamlingsforbud m.m. Vi valgte 

at forsøge at planlægge sæsonen så tæt på det, vi plejede at gøre samt at planlægge 

evt. nye tiltag. Vi ville samtidig følge DGU og klubbens anbefalinger og så tage stilling 

til tingene, efterhånden som samfundet åbnede sig. Dette er sket med små skridt 

henad vejen, og lige nu er vi meget tæt på ”dengang før Corona”  
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Vi kommer ud af 2021 med et flot overskud, jeg vil i denne beretning ikke dykke så 

meget ned i økonomien, den vil økonomiudvalget gennemgå for jer om lidt. 

Banen åbnede for spil midt i april, og jeg må sige den har stået flot hele året på trods 

af udfordringer med svampeskader på greens i starten af sæsonen og et 

vandingsanlæg der ikke fungerede optimalt i 2021- det kommer det heldigvis til i år.  

Både greenkeepere, baneudvalg, kratrydder bande, sti team og alle de frivillige 

derudover har haft travlt derude. Træfældning, opsætning af stærekasser og bare 

almen finpudsning. Jeg kan ikke sige baneudvalg og kratrydderbande uden at nævne 

Flemming Schmidt og Bue Hansen. Begge valgte at gå på pension i år- Flemming 

som baneudvalgsformand og Bue som kratrydderformand, og ikke mindst leder af 

fore-caddierne til Bornholm Open, et hverv Bue har passet til UG i over 30 år. Tusind 

tak for jeres kæmpe indsats i BGK. 
 

Vi har i sæsonens løb afholdt 16 sponsor turneringer, her har vi haft over 1300 

tilmeldinger- det giver et gennemsnit på 84 deltagere. Ydermere kan vi bryste os af 

at 5 af vores turneringer har haft over 100 deltagere. En af disse turneringer var vores 

Team Rynkeby turnering, hvor det indsamlede beløb gik til Børnecancer fonden, en 

sag vi kun er stolte af at støtte. Mange klubber i resten af Danmark vil være 

misundelige på den store opbakning til klubturneringerne. Dette kan kun lade sig gøre 

ved veltilrettelagte turneringer fra turneringsudvalgets side, den gode og hyggelige 

stemning vi har i BGK og ikke mindst indsatsen fra vores greenkeepere- som altid 

gør deres yderste for at banen viser sig fra sin bedste side- på trods af udfordringer 

fra vejr og vind.  

 

BGK lagde bane til første runde af BM i slagspil, her havde både greenkeepere og 

baneudvalg sørget for helt optimale forhold. BGK hev 3 titler med hjem, Helle 

Nygaard og Michael Sorth vandt netto mesterskabet for hhv. damer og herrer og Mille 

Marie Munch blev bornholmsmester for superveterandamer, stort tillykke til jer alle 3. 

På startlisten alle 3 dage havde vi faktisk en BGK spiller som startede på sæsonens 

første begynderhold. Vi håber flere vil tage samme udfordring op, både til BM og 

klubmesterskaberne- lad os få masser af BGK-spillere på startlisterne. 

 

2021 var også året hvor Jesper Pihl fra Golfkompagniet/Mizuno kom med en ide- og 

vi i BGK siger ikke nej til en udfordring. 

Fra fredag d. 2. juli til søndag d. 11. juli var klubben vært for flere events, alle med 

det formål at samle penge til Danske Hospitalsklovne. Der var fuld aktivitet hele ugen; 

Mizuno demodag, Mizuno turnering, puttekonkurrence, natgolf, 24 timers golf og hele 
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ugen blev rundet af med charity dinner på Slægtsgården, hvor Jesper overrakte en 

check på over 100.000 kr. til Danske Hospitalsklovne, tror flere fik lidt dug i øjnene et 

øjeblik. 

 

2021 blev et år hvor antallet af nye medlemmer oversteg antallet af medlemmer som 

valgte at melde sig ud, Vi har i dag i alt 463 medlemmer, og fremgangen skyldes især 

den store indsats der ydes i vort begynderudvalg. Netop medlemsrekrutteringen er 

klubbens vigtigste indsatsområde i årene fremover, da vi i BGK har en høj 

gennemsnitsalder. Uni, begynderudvalget og Søren protræner har tilrettelagt en 

golfskole som er yderst tiltalende, fordi forløbet kan gøres så fleksibelt som folk 

ønsker det, oven i det er Rema1000 banen et kæmpe aktiv i hele vores begynder- og 

rekrutterings proces. 

For at nå bredere ud hos befolkningen indgik vi et samarbejde med DGU, 

Nordbornholm Golfklub og Nexø Golfklub om projektet ”Sund med golf”, hvor formålet 

er at give personer med en kronisk sygdom – f.eks. diabetes eller hjerte-kar-

sygdomme – en oplagt mulighed for at prøve om golf er den rette motionsform for 

dem. Ved at være en kombination af motion, fællesskab og frisk luft i skønne 

omgivelser kan golf jo noget helt specielt, det gav 4 deltagere på golfskoleforløb, 

hvoraf de 3 stadig er tilknyttet klubben. 

Vi har øget vore sponsorindtægter væsentligt, og det skylder vi både vore tidligere 

og nye sponsorer en stor tak for. Det er en flot opbakning, som vi er meget 

taknemmelig for, og denne økonomiske håndsrækning betyder rigtig meget for 

klubben. Her skal nævnes vores uovertrufne sponsorudvalg. At udvalget oven på 

Coronaens økonomiske efterdønninger kan blive ved at med finde nye sponsorer og 

udtænke nye sponsorater til klubben, er helt fantastisk. Er sikker på I garanteret også 

ville kunne sælge sand i Sahara. 

Vores kontor er bemandet af frivillige kræfter fra hhv. administrationsteamet og 

velkomstteamet. Vi har faktisk bemandet kontoret hver eneste dag fra d. 14. maj til 

d. 30. september, denne service bliver bemærket af vores gæster, som kun har 

rosende ord til overs for den service de møder i klubben.  

Jeg var i Holstebro i september til et arrangement for formænd i golfklubberne i 

Danmark. Her vakte BGK en smule opsigt, både fordi jeg ikke var en mand på 55+, 
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som de fleste andre deltagere, men især da jeg fortalte om det store arbejde alle 

vores frivillige laver i klubben, var de andre svært imponerede, OG DET GJORDE 

MIG SKIDESTOLT, undskyld mit sprog. 

Vores klubhus har fået et løft indvendigt, ombygning og maling af indgangspartiet, 

nye farver både i omklædningsrummene og i cafeen har givet det hele et tiltrængt 

løft. Vores nye Probox automat blev desværre uhyggelig meget forsinket fra 

leverandøren- men nu kommer det heldigvis op at køre inden for de næste par 

måneder. 

Vores nye hjemmeside er også gået i luften- der redigeres stadig på den, men vi 

synes den er blevet rigtig flot. 
 

Simon i cafeen har grundet nye arbejdsmæssige udfordringer og en lille baby på vej 

valgt at sige tak for denne gang i BGK. Vi ønsker Simon held og lykke videre, og tak 

for indsatsen og dit gode humør. Vi kan til gengæld fortælle at cafeen overtages af et 

kendt ansigt. Vi glæder os til at byde Torsten Rasmussen velkommen tilbage bag 

disken i cafeen 

 

Klubbens turneringshold i de lokale rækker har været i fuld gang i 2021, der blev 

spillet mange matcher både på hjemme- og udebane. 

 

Vores 2 hold i Team GolfBornholm regi fik for alvor vist det bornholmske flag. Både 

herrerne of damerne var ubesejret på årets hjemmebane- som var hos os. BGK er 

den ultimative hjemmebane. Herrerne sluttede som nr. 2 i deres 3 div pulje- á point 

med nr. 1, mens damerne vandt deres pulje og kvalificerede sig dermed til 

oprykningsspil til 2 div på Møn. Oprykningen glippede desværre, men de fik vist at 

Bornholm skal man tage alvorligt. Det var skønt at se opbakningen fra vores 

medlemmer, når der var hjemmebanekampe. Det betyder mere end I aner- at opleve 

opmuntrende hep og klapsalver derude. En stor tak skal hermed lyde fra begge hold. 

 

2 af klubbens medlemmer oplevede i 2021 at slå det ultimative slag- Hole In One. 

Peter Lund for 3. gang på hul 9 og Peer Vesterberg på hul 14. Igen et stort tillykke 

med præstationen. 

 

Her til slut vil jeg igen rette en kæmpe tak til alle som yder en frivillige indsats her i 

klubben. I er grunden til at BGK lever i bedste velgående. I træder til når vi spørger 

om hjælp. BGK er en klub der bortset fra greenkeepere, træner og rengøring kører 

på frivillige kræfter- og serviceniveauet overfor gæster og medlemmer er stadig 

tårnhøjt. 

BGK er et rart sted at være og en klub vi kan være stolte af. 
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Tak 

Formanden tager herefter ordet igen:  

 
Årets BGKere: 

 

I en klub som BGK er det sindssygt svært at skulle fremhæve enkeltpersoner. Vi er 

et stort hold af frivillige- og ingen er over holdet. 

 

Alligevel vil vi her i aften kåre årets BGKèr. Æren tilfalder 2 personer, en kvinde og 

en mand 

 

Årets BGKere har i høj grad ydet en kæmpe indsats- ingen opgave er for lille- ingen 

opgave er for stor! 

For at tage det stærke køn først… 

Årets BGKer har haft en finger med mange steder, hun er min hjælpe-hotline når jeg 

er faret vild i Golfbox, hun er knivskarp som turneringsleder, hun har en finger med 

hos marketingsudvalget og ikke mindst har hun det forkromede overblik over 

administrations- og velkomst team. 

Vi lader spændingen hænge i luften lidt endnu… 

Årets anden BGKer er en mand som altid ser muligheder- aldrig begrænsninger. Jeg 

tror helt seriøst den mand kan sælge sand i Sahara. Han har- sammen med resten 

af sit udvalg- øget klubbens sponsorindtægter. Samtidig er han altid i godt humør og 

klar med en hjælpende hånd hvor der nu trænger. Sidste vinter malede han skilte og 

bænke sammen med sin bedre halvdel- jeg så ham sågar pudse vinduerne i 

greenkeepercenteret. 

 

Mon ikke I allerede har gættet hvem jeg taler om? 

 

Birte Jacobsen og Ove Markussen- vil I komme herop? 

 

Herefter bliver de to årets BGKere hædret med blomster og et diplom overrakt af 

formanden samt klapsalver fra medlemmerne.  

 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger efterfølgende til beretningen, som 

herefter blev betragtet som taget til efterretning.   

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
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Pia Gudbergsen gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabsresultatet for 2021 

blev på 298.424 kr.  

Spørgsmål/kommentarer til regnskabet: 

Flemming Schmidt: Ros til bestyrelsens arbejde med den økonomiske styring i BGK 

de sidste 2 år.  

Arne Mikkelsen: Selvom kaffemaskinen i cafeen ikke giver overskud, er den vigtig for 

medlemmerne.  

Nuller: Enig i dette og bruger selv kaffemaskinen flittigt. Har været medlem i BGK i 

34 år og vil gerne takke den nuværende formand og bestyrelse for deres indsats med 

at varetage klubbens ledelse på bedste vis. Klubaktierne, som nu kaldes folkeaktier, 

hvornår udbetales de? Hvordan vil udbetalingen være dækket?  

Pia Gudbergsen svarer: Folkeaktierne er optaget i regnskabet som en gældspost, og 

i note 11 er det præciseret at man tidligst kan forvente at aktierne indløses efter 5 år. 

Beløb tilbagebetales til medlemmerne når økonomien er til det. Tilbagebetaling 

forekommer altid i tilfælde af et medlem afgår ved døden til det pågældende medlems 

dødsbo. Alle medlemmer der har købt folkeaktier i BGK er anonyme, kun kasserer 

og revisor er vidende om, hvem der har købt aktier og til hvilket beløb. Der var ingen 

af de fremmødte som var uenige i, at det var på de præmisser folkeaktierne var købt. 

De anførte sponsoromkostninger, hvad dækker de over?  

Pia Gudbergsen svarer: BGK indkøber flag, reklameskilte etc. til sponsor reklame, 

som hører under sponsoromkostninger. 

Ove Markussen supplerer.: Udgifterne kunne være fratrukket sponsorindtægterne, 

så havde det ikke været anført som en udgift.  

De folkeaktier medlemmer købte for 2 år siden, for at støtte klubben har haft stor 

betydning for at klubben, uden den støtte samt de 250.000 BGK lånte af 2 

medlemmer, havde vi ikke fået kreditforeningslånet i Nykredit på kr. 1.000.000.  

Preben Brædder: Hvordan fremkommer nedgangen i udgifterne til banedriften i 

budgettet? 

Pia Gudbergsen svarer: I regnskabet for 2021 er der under banedrift bogført kr. 

250.000 som vedr. vandingsanlægget, den udgift er heldigvis ikke tilbagevendende, 

så derfor fald i udgiften  

 

Regnskabet godkendes herefter af forsamlingen. 

 

5. Forelæggelse af budget: 

Pia Gudbergsen fremlægger budgettet for 2022. Der forventes et overskud på 

117.000 kr. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til budgettet efterfølgende, 

som herefter blev taget til efterretning. 

   

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: 

Bestyrelsen foreslår følgende: Ændring af banens navn fra 18 – huls banen til 

Robbedale Banen. 
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Forslaget vedtages af forsamlingen. 

  

7. Fastsættelse af medlemskontingenter og indskud. 

Bestyrelsen foreslår uændrede medlemskontingent.  

Godkendes af forsamlingen. 

 

8. Valg af formand. Pkt. udgår da Mette Munch Mikkelsen blev valgt i 2021 for 2 

år. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Pia Gudbergsen, modtager genvalg, valgt af forsamlingen. 

Troelse Borup, modtager genvalg, valgt af forsamlingen. 

Torben Munch, modtager genvalg, valgt af forsamlingen. 

 

10. Valg af 2. Kritiske revisorer, en på valg hvert andet år, samt 1 revisorsuppleant 

for 2 år. 

Sven Andersen, modtager genvalg, valgt af forsamlingen. 

  

11. Eventuelt: 

Birte Jacobsen takker for valget som årets BGKer, Birte udtrykker stor glæde ved at 

den frivillige indsats hun selv og mange andre i klubben yder, værdsættes af 

bestyrelsen samt at samarbejdet fungerer rigtig godt imellem udvalgene og ledelsen 

i BGK. Ove Markussen takker ligeledes for valget til årets BGKer. Ove pointerer 

vigtigheden af, at medlemmerne bakker op om vores sponsorer. En opdatering på 

sponsorerne er at Holm cykler i Rønne nu er blevet sponsor på hul 2. Formula Micro 

er ny sponsor på hul 6. Der er indgået aftale med den nye ejer af det tidligere 

Thorsens Farvehandel nu Colourplus, om sponsorat på ny buggy. AB Beton har 

sponsoreret fliser til driving range. Nybolig er sponsor med 30.000 til nyt skærmudstyr 

ved pro-box. Pia Gudbergsen supplerer, at der gives medlemsrabat i salæret ved 

hushandel til medlemmer af BGK der benytter Nybolig. Pia Gudbergsen har selv haft 

gode erfaringer med Nybolig og anbefaler dem. Mizuno v/Jesper Pihl, donerer i år et 

Mizuno Golf sæt som lodtrækningspræmie til den kommende overbygningsturnering. 

Nuller efterlyser en opsynsmand til pasning af arealerne omkring klubhuset fra 1. maj 

til 1. oktober. Han ser gerne at personen bærer en kasket for at synliggøre funktionen 

og vil gerne være sponsor. Bente Kielgast svarer: Der er allerede en person, nemlig 

Poul-Erik Lassen, som passer arealerne på bedste vis, så et overflødigt forslag. 

Arne Mikkelsen: Hvad er ønskerne fra bestyrelsen i det kommende år? 

Pia Gudbergsen svarer: Ny gavl på østsiden af klubhuset. Troldtekt beklædning på 

loftet i cafeen. Lukket buggy garage/opbevaring. Efter at hcp. hytten er blevet knust 

af et væltet træ i forbindelse med den nylige storm, er der nu behov for at tænke 

opbevaring ind i buggygaragen. Der vil blive søgt i fonde for at skaffe hjælp til at 
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finansiere garageprojektet. Pia Gudbergsen havde stor ros til de effektive 

medlemmer der hurtigt fik ryddet P-pladsen efter stormskaderne.  

Preben Brædder: Har et forslag til bestyrelsen om at der sættes to EL-lade standere 

op på P-pladsen som service til greenfee gæster. Det kan samtidig bruges i 

reklameøjemed. Morten Brandborg syntes det er en god ide. 

Peer Vesterberg: Forventer at det nye meget forsinkede golfbox modul anlæg vil 

kunne tages i brug inden sæsonstart. Forslår desuden at spillerne anvender digital 

indtastning.  

Inge Møller: Turneringsudvalget har planlagt at digital indtastning vil udbredes til 

åbningsmatchen. 

Preben Brædder: Efterlyser undervisning i dette. 

Inge Møller: Det vil turneringsudvalget overveje at tilbyde. 

Kurt Larsen supplerer: Det er ikke et krav, at der bruges digital indtastning, men det 

er en hjælp, hvis så mange som muligt anvender det ved turneringer. 

Ove Markussen: Maskiner skal leases. Højroughklipper og en ruller til greens til i alt 

265.000 kr. er medregnet i budgettet 

 

Holger Pii afslutter hermed generalforsamlingen. 

 

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

dirigent. 

 

Herefter er der indlæg ved Benjamin Schou fra Nykredit om hvilke muligheder der er 

for oprettelse af en aktiesparekonto og hvad en sådan indebærer. 

 

For referatet     Som Dirigent 

Uni Houmann     Holger Pii            

 


