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Referat fra bestyrelsesmøde i BGK, torsdag d. 20. oktober 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) 

Nyt fra Formanden: (MMM) Seniorholdet vil blive lagt ind under team Golf Bornholm. 

Fremover vil hver af øens klubber skulle afholde en turnering for juniorerne. Tiltaget 

opstartes i sæson 2023. Der er nu indgået samarbejdsaftale og fritspilsaftale med 

henholdsvis GGK og NGK for sæson 2023.        

Økonomi og Budgetopfølgning: (PG) Der har været et fald i betalende greenfee gæster i 

sæson 2022 på 14,8 %. Muligheder for anvendelse af salg fra automaten i gangen udvides, 

til også at omfatte f.eks. vintermåtter/tee-up. Automatisk pop-up ved greenfee med 

pris/mulighed for valg af logobolde og baneguide. Faktiske udgifter ved brug af buggy 

afsøges bl.a. pris pr. opladning.                                   

Nyt fra udvalg:                

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

PR&markedsføringsudvalg: (TM) I samarbejde med Morten Brandborg afsøges 

muligheder for udvidelse af markedsføring og nye samarbejdspartnere for greenfeegæster.    

Rekruttering&Begynderudv.: Den fælles begynderturnering blev afviklet 11. september i 

BGK med 35 deltagere. 1. deltog fra GGK. 6. deltog fra NBGK 7. deltog fra NGK og 21 

deltog fra BGK. Sponsorer: SuperBrugsen i Allinge, Shoppen i NGK og Shoppen i BGK.   

Der afholdes den sidste REMA 1000 begynderturnering for i år lørdag d. 22. oktober 2022. 

Herefter opgøres-evalueres sæson 2022.   

Turneringsudv: (LHJ) Efter møde med Allan Juhl fra NBGK vil der arbejdes frem mod en 

ny struktur på afvikling af BM fremover. Detaljer omkring afvikling aftales nærmere 

klubberne imellem. Følgende turneringer har været afholdt i perioden: The AGA Open 

(Søren A. egen turnering), 36 deltagere. Årsturnering REMA 1000 banen, sponsoreret af 

Claus Harup-Pelsen, 39 deltagere. Bornholms Brand Parmesterskab 2. afd. 126 deltagere. 

Sekretariatet: (TB) Der har været afholdt evaluerings møde for sekretariat og velkomst 

teams. Sæson 2022 har overordnet forløbet positivt.            

Evt. Der henstilles til at spillere overholder, at der ikke startes en runde på hul 10 før middag. 

OBS. at gøre opmærksom på at brugere får lukket lågerne ordentlig til på automaten ved 

returnering af varer.      

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 21. november 2022 kl. 17.30 

 

Referent: Uni Houmann  


