Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag d. 18. august 2020 kl. 16.00.
Mette Munch Mikkelsen (MMM) Pia Gudbergsen (PG) Tom Idon Nielsen (TIN) Troels Borup
(TB) Lars Henrik Jørgensen (LHJ) Uni Houmann (UH) Torben Munk (TM)

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet er godkendt.

Nyt fra formanden:
(MMM) har rettet henvendelse til Segaf (Senior Elite Golf Amatør Foreningen) med et tilbud
fra BGK om, at en af Segaf-turneringerne kunne afholdes i BGK til næste sæson. Det vil
blive en officiel turnering med deltagelse af de bedste senior-veteranamatørspillere i DK.
Afventer tilbagemelding på henvendelsen. (MMM) er i dialog med Tee-Box ang. mulighed
for at etablere en træningshytte i BGK, hvor der kan trænes simulator golf i vinterperioden.
Iflg. tilbuddet fra Tee-Box, vil de stå for opførsel af hytte og etablering af simulator udstyr.
BGK vil skulle stå for driften (El-afregning). (MMM) afventer at mødes med repræsentant for
Tee-Box, for at afklare nærmere om indhold af tilbuddet.

Økonomi og budgetopfølgning:
(PG) Henviser til halvårsregnskabet, der blev fremlagt til sidste bestyrelsesmøde. Budgettet
balancerer fortsat. (PG) har afholdt møde med repræsentant fra Bornholms Brand hvor
BGK`s bygnings- og løsøreforsikringer blev gennemgået. Det er besluttet at hæve
beløbsstørrelsen med 2 millioner til en realistisk dækning i tilfælde af brand etc. Buggy 1 og
2 har været til reparation pga. fejl i oplader var kontrolpanel tilsluttet. Reparationen beløb
sig til 25.000 kr. Skaden var dækket af forsikringen, så udgiften for BGK bliver selvrisiko
6.500 kr. De er nu repareret og retur. Vi afventer møde med Nykredit med henblik på at få
lavet et nyt realkredit lån.

Nyt fra udvalg:
(TIN) Klubhusudvalget: Der er blevet sat et ur op på gavl ud til Hul 1. Flagsnore er blevet
udskiftet hvor det var nødvendigt. HCP/Regeludvalget: Har afholdt regelundervisning for
golfskoledeltagere. Baneservice: fungerer tilfredsstillende, og det er modtaget positivt af
medlemmerne ude på banen. Der har været enkelte små mangler som er blevet påpeget,
som bagskilte der skulle opdateres etc. Det vil fortsat være den fremmeste opgave blandt
baneservice medlemmerne at yde service på en høflig og imødekommende måde.
(LHJ) Turnerings og Sponsorudvalget: Har afholdt Malermester Bay`s turnering med et
flot deltagerantal, der i forhold til sidste år var øget med 16 deltagere. Turneringen blev
afviklet i overensstemmelse med alle Covid19 restriktioner, og det fungerede
tilfredsstillende. Den årlige turnering med BGK`s svenske venskabsklub i Ystad er grundet
Covid19 udsat til 2021. Der er indgået et nyt sponsorat af årsturneringen på 9-Huls banen
med Malermester Claus Pelsen. Årsturneringen afholdes søndag d. 30. august 2020. Der
er flere nye sponsorere der ønsker et sponsorat, så flere aftaler er på vej til bl.a. scorekort
og turneringer fremover. Erik Mogensen og Ove Markussen arbejder med indgåelse af
aftalerne.
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(UH) Begynder&Rekrutteringsudvalg: De første golfskoledeltagere er pr. 1 august 2020
overgået til betalende medlemmer. Det har fungeret godt med først Søren Arvidsens
modultræning, herefter en opdeling i overgangen til stor bane, hvor der bliver trænet først
9-Huls bane, derefter enkelte huller på 18-huls bane, så en glibende overgang til
begynderrækken i onsdagsturneringen. Der kommer stadig enkelte optag til golfskolen, her
hvor sæsonen går på hæld. På udvalgte dage, vil der de næste uger blive afviklet
rekrutterings- og sponsorpleje arrangementer. Det vil fortrinsvis foregå på træningsområdet
og 9-Hulsbanen.
(TB) Sekretariatet: Åbningstiden er blevet udvidet, grundet øget behov for løsning af
service og administrationsopgaver. Der skal bestilles flere scorekort, og der er ved at blive
tegnet en ny 3. årig sponsorkontrakt til kortene. Efter afholdelse af B.G.O. udarbejder (TB)
og (TM) en oversigt over udvalgene og deres formænd.
Evt. Møde med baneudvalget – udvidet spilletid (ø-dækkende) på hinandens baner og en
øget fælles reklame af disse.
Referent: Uni Houmann
Næste bestyrelsesmøde afholdes: mandag d. 28. september 2020 kl. 16.00 i
mødelokalet.
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