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Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, torsdag d. 21. april 2022 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) Norlys har været på besøg i BGK og vender tilbage efter 

udregning af mulighed for opsætning af ladestander for servicering af greenfee gæster og 

egne spillere. Der har været afholdt møde i GolfBornholm regi. Det er besluttet at 

turneringsudvalgene fra øens klubber mødes og udarbejder en fremadrettet plan for afvikling 

af BM i slagspil, så det kan være klart til sæson 2023. Serie 1 hold, herrer er nu trukket 

grundet manglende holdleder. Blomsterfrø er modtaget fra landbrug -fødevarer.    

Økonomi og budgetopfølgning: (PG) Saldobalance for 01-01-22 – 31-03-22 fremlægges 

for bestyrelsen. Driftsresultatet, positivt med ca. kr. 53.000. Medlemmer i kontingent gruppe 

6. med spilleret til 9-huller på Robbedalebanen betaler fremover 100 kr. ved deltagelse i 18-

huls turneringer. Skilte sættes i klubbens buggyer, hvor det vil fremgå, at det ikke er tilladt 

at køre buggy på forgreens og teesteder.          

Nyt fra udvalg:             

PR og markedsføringsudvalg: (TM) Der har været afholdt møde d. 17. marts 2022. Ved 

mødet blev det besluttet at der nedsættes et medlems trivselsudvalg. Birte J. er tovholder 

på dette.   

Byggeudvalg: (EP) Orienterer om byggeprojekt af loftet i cafeen.   

Rekruttering&Begynderudv.: (UH) Golfskolen er startet op d. 6. april 2022. PT. er 23 i 

gang med deres golfskole forløb. F.F. kampagnen starter d. 15. maj – 15. juli. Der er planlagt 

datoer til foreløbig 5 arrangementer. Tilpasses løbende efter behov. Golfens Dag afholdes 

d. 24. april. De flyers vi havde bestilt ved DGU, er desværre ikke nået frem til omdeling. PT. 

er to tilmeldt til dagen.   

Turneringsudv: (LHJ) Alt fungerer planmæssigt.   

Evt. (MMM) Bestiller 2 stk. bordbænkesæt til driving range området. Der mangler at blive 

hejst diverse flag (LHJ) sørger for dette. 

 

Morten Brandborg: Præsenterer sig selv for bestyrelsen. Morten vil fremover være BGKs. 

Presseansvarlige for klubbens tekst og fotoopgaver til forskellige events, turneringer, info. 

opgaver etc.    
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Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 30. maj 2022 kl. 16.30 

 

Referent: Uni Houmann 

          

        

 

 

 

 

 


