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Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, mandag d. 30. maj 2022 kl. 16.30 

 

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

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

 

Nyt fra formanden: (MMM) Jubilæumsturnering og den efterfølgende fest er sat op i 

GolfBox. Der indhentes tilbud på bustransport af gæster. Forslag fra bestyrelsen til 

turneringsudvalget om at det fremhæves i turnerings info. hvem deltagerne kontakter ved 

afbud til turneringer i tilfælde af sygdom eller lignende. Den nye ruller og topdresser er på 

vej. Modtaget en orienterings mail fra Norlys om, at vi kan forvente svar fra dem inden længe 

om evt. opsætning af lade stander. Opstart snarest af Baneservice, Sanne Meinertz er 

tovholder på dette.             

Økonomi og budgetopfølgning: (PG) Der indkøbes en ny stationær PC til kontoret for 

afløsning af den nuværende, som er udtjent. Tilbud/indkøb ved JF Data.              

Nyt fra udvalg:             

PR og markedsføringsudvalg: (TM) Der vil blive udarbejdet en reklamefolder til øens 

gæster der har booket igennem Feriepartner Bornholm. Udvalget kontakter BGKs 

samarbejdsagenter med ønske om at fremme henvisning af greenfee gæster.   

Byggeudvalg: (EP) Byggetilladelse til buggyhal er endnu ikke afklaret. Der er udarbejdet 

tegning over udskiftning/ændringer af loftet i cafeen. Sekretariatet sørger for arkivering.          

Rekruttering&Begynderudv.: (UH) Golfskolen er i fuld gang og der er PT. 33 indmeldt. Det 

første F.F. Golf&Frokost arrangement har været afholdt d. 29. maj med 3 deltagere. De to 

af dem meldte sig efterfølgende på golfskole. Efter en forsigtig start er der nu en eskalering 

i henvendelser via F.F. kampagnen og antal leads forventes i denne sæson at nå op på de 

sidste to års niveau.        

Turneringsudv: (LHJ) Der har været afholdt 3 turneringer. Deltager antallet har været 

svingende. Til den nyligt afholdte Rynkeby velgørenhedsturnering rundede det dog 100 

tilmeldte. Det går godt med opbakningen til digital indtastning ved turneringer og er en 

væsentlig lettelse for turneringsledelsen i forbindelse med indtastning. Sponsorudvalget vil 

gerne have at bestyrelsen tager stilling til baneguidens udformning og salgspris. Udvalget 

mener at guiden er for dyr og udformning ikke er optimal. De foreslåede ændringer vil enten 

medføre øget udgifter, da det vil kræve skift af producent eller skift fra det nuværende 

flipoverformat. Efter en nærmere drøftelse og på trods af (LHJ) ikke var enig, besluttes det 

i bestyrelsen at fastholde den nuværende udformning og salgspris. Det vil så blive vurderet 

på baggrund af salg og feedback fra brugerne om baneguiden til næste sæson bør ændres.   
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Sekretariat&Velkomstteam: (TB) Ifølge Birte Jacobsen kører det planmæssigt både i 

sekretariatet og velkomstteamet. Sponsorudvalget ønsker at der opsættes en holder til flyers 

og foldere i gangen ved kontoret. Væghængt holder bestilles til formålet.   

        

Evt. Ingen bemærkninger   

                  

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 20. juni 2022 kl. 16.30 

 

Referent: Uni Houmann 

          

        

 

 

 

 

 


