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Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, torsdag d. 8. september 2022 kl. 16.00  

 

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

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

Fravær: Torben Munk (TM) 

Nyt fra Formanden: (MMM) Mødet i GolfBornholm aflyst. Der bestilles baneguides til 

sæson 2023. Mulige medlemsmøde datoer aftales, mødet afholdes i november måned. (PG) 

undersøger om det kan afholdes i Nyker Forsamlingshus, sættes efterfølgende op i GolfBox 

for tilmelding. Efter oplæg fra pr.- og markedsføringsudvalget, vil Golfhæftet blive en del af 

markedsføringen af BGK i sæson 2023. Efter henvendelse fra medlem ang. røgfri terrasse 

og træningsanlæg, besluttes det i bestyrelsen, at det fortsat bør være muligt at ryge på de 

nævnte områder. Almen hensyntagen ved rygning forventes overholdt som hidtil. Oplæg til 

forhandlinger om fortsatte samarbejdsaftaler/fritspilsaftaler med GGK, NBGK og NGK i 2023 

drøftes i bestyrelsen. (MMM) og (PG) forhandler på vegne af BGK. Norlys har udarbejdet 

plan for opsætning af 1-2 lade standere i BGK og det er nu lagt til godkendelse. 

Dresscodeforslag lægges ud på hjemmeside/facebook.  

Økonomi og Budgetopfølgning: (PG) Grundet et større behov for skabe til medlemmers 

udstyr, vil der ikke længere blive tilbudt friskabe for prøvemedlemmer. Der vil blive sat auto 

tænd/sluk, hvor det er muligt for at minimere EL udgifter. Fremtidigt samarbejde med KL.  

Guld&Sølv til opgaver/indkøb i klubregi.                            

Nyt fra udvalg:                

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

vinterklargøres.    

Rekruttering&Begynderudv.: (MMM) og udvalget afholder i samarbejde med Øens andre 

begynderudvalg en fælles begynderturnering d. 11. september. Turneringen afholdes i BGK. 

Turneringsudv: (LHJ) I august måned, ved Malerm. Claus Harup Pelsens Flagmatch 

deltog 73 spillere. Til JH Holding Klubmesterskaber var der 42 spillere til start, d. 4. 

september afvikles Rønne Begravelsesforretning – Parturnering, hvor 106 spillere var med. 

Fællesmøde d. 21. september med Øens turneringsudvalg om BM 2023.      

Evt. Ingen bemærkninger    

                  

Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 20. oktober 2022 kl. 16.00 

Referent: Uni Houmann  

 

 


