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Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, onsdag d. 27. juli 2022 kl. 10.00.  

 

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) 

 

Økonomi og budgetopfølgning: (PG) Budgetopfølgning for første halvår 30.06.2022 

fremlægges for bestyrelsen. Positivt resultat med 84.000 kr. Det er ca. 25.000 mindre end 

forventet. En nedgang i greenfeeindtægter på 6 % og de øgede udgifter til brændsel samt 

investeringer er årsag til dette. Med de nuværende greenfee bookinger vil forventet nedgang 

ved udgangen af juli være på 3 %. En netto tilgang på 25 nye medlemmer opvejer tab på 

greenfee indtægter.              

Nyt fra udvalg:             

PR og markedsføringsudvalg: (TM) Feriepartner Bornholm har fået udleveret 

markedsførings brochurer og de er leveret ud til feriehuse. Forslag fra medlem Morten 

Brandborg om udvidet markedsførings tiltag fremlægges for bestyrelsen.    

Byggeudvalg: (EP) Afventer stadig byggetilladelse til ny buggyhal.    

Rekruttering&Begynderudv.: (UH) F.F. kampagnen er nu slut. Der har været 48 leads. 31 

bookninger. 25 fremmødt og 15 er blevet prøvemedlemmer. Golfskolen har stadig søgning 

og resultat forventes at være på linje med de sidste 2 år.   

Turneringsudv: (LHJ) Stor tilslutning til golfkompagniets velgørenheds turnering, hvoraf 50 

% af matchfeen går til Charity Golf. Der var 112 tilmeldte spillere. Efter en dialog med Ystad 

GK genoptages venskabsmatchen ”Brickan”. Rejse og forplejning betales af deltagerne 

selv. Turneringen sættes op i GolfBox. Menu og opsætning af medhjælpermatch/fest er på 

plads. Turneringsudvalg sørger for at telt bliver sat op til dagen. BM. 2023 planlægges. 

Turneringsudvalget ønsker en ny printer.   

Evt. Sekretariatet ønsker at udlejningssæt sættes i system og mærkes med indhold.     

                  

Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 8. september 2022 kl. 16.00 

 

Referent: Uni Houmann 
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