Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag d. 28. september 2020 kl. 17.00.
Mette Munch Mikkelsen (MMM) Pia Gudbergsen (PG) Tom Idon Nielsen (TIN) Troels Borup
(TB) Lars Henrik Jørgensen (LHJ) Uni Houmann (UH) Torben Munk (TM)
Afbud: Tom Idon Nielsen (TIN)

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet er godkendt.

Nyt fra formanden:
(MMM) Bestyrelsen vedtager at kasserer (PG) aflønnes med 50.000 kr. årligt for sit arbejde
med klubbens daglige økonomi og øvrige kontordrift i forbindelse med dette. Der har været
afholdt et møde med en mulig ny sponsor til 9 – Huls banen. Der arbejdes videre med en
evt. aftale. Det besluttes at forlænge rabatordningen på 25 % af kontingentet til og med
første halvår af 2021 til begynderspillere der har gennemført dette års golfskole og
efterfølgende har indmeldt sig i BGK. Grundlaget for beslutningen er at fastholde de nye
spillere i en økonomisk udfordret tid grundet Corona. Tiden for afholdelse af medlemsmødet
nærmer sig og grundet forsamlingsrestriktioner undersøges der hvilke lokaliteter der er store
nok til forventet antal deltagere af BGKs medlemmer. De årlige sponsor og frivilligheds
arrangementer udsættes til 2021 grundet Corona restriktioner. Sponsorudvalget drøfter
rammer for afholdelse af sponsor arrangementet på førstkommende møde i udvalget. Dato
for afholdelse af frivillighedsarrangementet bliver fredag d. 6. august 2021 med spil på
banen fra kl. 13.00 og efterfølgende spisning/fest. Der har været en del henvendelser af
udefra kommende spillere om at kunne benytte BGKs træningsanlæg. Bestyrelsen vil
fremlægge et forslag for medlemmerne i BGK om en mulig betalingsmodel for disse spillere
i form af et ekstrakontingent på 750 kr. årligt. HIO/KM tavler opdateres. (LHJ) undersøger
muligheder og får det ordnet. Klubmesterskabet er indberettet. Der vil blive tilføjet en klasse
for juniorer næste år. (MMM) spørger Jesper Pihl om at lave logomærker. Der er udarbejdet
et udkast til turneringsplan for 2021. Leif N. deltager gerne i den videre planlægning, så
banearbejdet også kan koordineres i forhold til turneringsplanen.

Økonomi og budgetopfølgning:
(PG) Budgettet balancerer med et plus på 135.000 kr. Det skyldes dels et positivt resultat
på kontingenter grundet en forsigtig budgettering, fastholdelse af medlemmer og tilgangen
af nye, samt færre lønudgifter til personale. Der har været en stigning i antallet af greenfee
gæster fra midt i sæsonen, det gav et mindre underskud og med de støtteordninger og
tilskud der er søgt og blevet bevilliget grundet Corona, er det samlede driftsresultat endt
positivt for budgetopfølgning 31.08.2020. Arbejdstilsynet har været på kontrol opfølgnings
besøg. De krav der blev stillet ved første besøg, er nu opfyldt. Besøget afstedkom et straks
påbud om personlige værnemidler som nu er opfyldt. Vi mangler at opfylde kravet om at én
person som er tilknyttet værkstedet har været på svejsekursus, det påbud skal vi finde en
løsning på inden udgangen af januar 2021. Der vil blive afholdt møde med Carlsberg om
fremtidige rammer for aftale om sponsorat med deltagelse af et bestyrelsesmedlem og et
medlem af sponsorudvalget.
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Nyt fra udvalg:
(LHJ) Turnerings og Sponsorudvalget: Der har været afholdt en del turneringer med god
tilslutning. Klubmesterskaberne afholdt over 2 dage med 45 deltagere. Rønne begravelses
forretnings turnering afholdt med 92 deltagere. Aga-Open planlagt og afholdt af Søren
Arvidsen foregik over en weekend med 40 deltagere. Claus Pelsens Årsturnering på 9 –
Huls banen med 41 deltagere og sidst Bornholms Brand parturnering med 136 deltagere.
Der var ros til turneringsudvalget fra deltagerne for den gode måde turneringen var
arrangeret på i forhold til Corona restriktionerne der blev opfyldt til punkt og prikke. Der er
udarbejdet udkast til turneringsplan for 2021 og efter næste udvalgsmøde, vil der blive
afholdt et møde med resten af øens klubber, så turneringsdatoer i videst muligt omfang kan
koordineres.
(UH) Begynder&Rekrutteringsudvalg: Der har været afholdt rekrutterings- og sponsor
arrangementer i august måned, hvor der har været guidet spil på 9 – Huls banen og Søren
A. har lavet en kort intro undervisning af sponsordeltagerne. Med hjælp fra medlemmer af
udvalget og menige medlemmer af klubben har det fungeret fint, og tilbagemelding fra
deltagerne har været positive. Søndag d. 23. august blev sæsonens sidste Spil Med Dag
afholdt, og med en gratis Facebook kampagne fra DGU resulterede det i 9 fremmødte på
dagen, og de 7 af deltagerne meldte sig efterfølgende til golfskolen. I år er der mange
begynderspillere tilknyttet arbejdsmarkedet og derfor er der startet et nyt tiltag op,
”Fyraftensgolf”, for at imødekomme behovet for spil sent på dagen og mulighed for at møde
andre spillere til styrkelse af integration i klubben.
(TB) Sekretariatet: Der er blevet udarbejdet et udkast til en oversigt over udvalgsformænd
og kontaktpersoner i bestyrelsen af (TB) og (TM). Dette for at synliggøre for klubbens
medlemmer hvem de skal kontakte ved behov. Udkastet bliver rettet til, lagt op på
hjemmesiden og sat op i klubhuset.
Evt. Ingen bemærkninger.
Referent: Uni Houmann
Næste bestyrelsesmøde afholdes: tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 17.00 i mødelokalet.
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