Poul Olsen:
Allerførst tak for en god og fyldestgørende information, jeg er godt nok benovet over
hvad I har opnået på det første år, ingen havde troet det muligt.
Jeg vil spørge om aftalen med GGK.
Hvorfor er det lige at Nordbornholms Golfklub spiller gratis hos os, når vi skal give 16000
for “ kun” at kunne spille på New C
Men et mega fremskridt at man nu kan “tale” med Rø Golfbaner.
Vi er en hel del flere medlemmer i BGK 90 – 100 flere end i NBGK, og så har vi mulighed for
at bruge deres indendørs faciliteter hele vinteren, så derfor betaler vi lidt til dem.
Vi har jo også en udligningsordning med Nexø. Havde vi haft 100 flere end Nexø skulle vi
betale kr. 22.500 til dem, så vi har vurderet at det her er en god aftale for os.
Bjarne Kruse:
Tak for en god information, hvor der er sket meget og nye spændende ting er på vej med
bl.a. ny kontingentstruktur, nyt klubsamarbejde, baneforbedringer og investeringer i og
omkring klubhuset.
Omkring investeringer vil jeg opfordre til, at I også melder lidt ud med de ønsker/planer,
der ligger mht. forbedrede forhold i klubhuset ved indgangen og proboksen, samt maling
indvendigt og udvendigt,
Så synes jeg, at der mangler en opgørelse af antal medlemmer (aktive, passive osv.), samt
en opgørelse på antal medlemmer, som har støttet klubben økonomisk, gerne opdelt på
2.500 kr., 1.000 kr. osv.
Endelig håber jeg, at vi / I kan få meldt ud med den nye aftale til 9-hulsbanen !
Du har helt ret vi har ikke informeret så meget om nogen af de punkter du nævner.
Kontingentstruktur mener vi, vi har redegjort for. Vi har ikke ændret på de kontingenter som
besluttes på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.
Dem som kun opkræves årligt har vi til gengæld ændret på, og det mener vi fremgår af
prisbladet som også var med. Vi har glemt passive, det er dem som ikke har nogen spilleret,
men er registreret og betaler kr. 600 om året. De skulle have været gruppe 5, så de
efterfølgende kontingenter rykkes et nummer.

Angående investeringer så er det kun i støbeskeen, vi skal lige være sikker på at vi har
økonomien på plads. Vi skal nok melde mere ud om det i løbet af vinteren, så medlemmerne
også bliver hørt i hvad vi har af planer. Bl. a. kan vi måske fjerne hjørnet ind til herrerne så
der bliver plads til probox der, men vi er altså ikke så langt at vi har lagt os fast på noget
endnu. Vi er modtagelig for gode ideer, så I skal nok blive hørt.

Vi har i dag den 14. december udsendt kontingentopkrævning på samlet kr. 1.162.950, som
fordeler sig således:
289 aktive seniorer + 28 fra golfskolen som har fået 25% rabat på første halvår.
6 ynglinge
3 juniorer
2 som har skiftet til at spille på Rema 1000 banen + 5 greenfee
46 udenøes flexmedlemmer
2 som har skiftet til kun at spille 9 huller på stor bane
47 passive
8 årskort (medlemmer af Gudhjem)
Af disse er der 341 som vi har opkrævet for aftalen med Nexø, forsøger I så at regne på det
og det ikke lykkedes at få det til at stemme, så er der også 172 som betaler for skabe.
Vi håber det giver et nogenlunde overblik af hvordan det ser ud lige nu.
Vi har 14 som har meldt sig ud i løbet af året, golfskolen har produceret 34 nye spiller + 3
pers. som i første omgang kun vil have ret til at spille Rema 1000 banen for 1.000 kr.,
desuden har vi 11 som har meldt sig ind i klubben i løbet af året. Så vi har en nettotilgang på
30 spillere af dem som er inden for de 3 første kategorier. Vi har også allerede fået et nyt
medlem pr. 1. januar som kommer fra Gudhjem Golf Klub.
Hvad angår aktiesalget fordeler det sig således:
6 x 5000
25 x 2500
58 x 1000
29 x 500

Altså i alt 118 medlemmer der har købt aktier. Da vi har lovet at det er helt fortroligt hvem
der har betalt hvad, kan vi ikke oplyse mere om det. Den eneste der kender navnene er
kasseren og den eksterne revisor som får en liste i forbindelse med årsregnskabet.
Rema 1000 banen er heldigvis meldt ud nu, så det samarbejde glæder vi os til og håber i
alle husker at støtte op om Rema 1000 og alle vores andre sponsorer.

Lars Chr. Kofoed:
Aftale med NGK:
Særdeles glædeligt at aftalen fortsætter og perioden 1.4. – 31.10. er helt ok.
Aftale med GGK/NBGK:
KANON GODT GÅET! Super, vi nu får mulighed for at spille New Course året rundt og
bruge træningscenteret i Tejn.
Greenfee aftaler:
Fint.
Økonomi:
Stramt styret og resultatet meget positivt.
Kontingenter, greenfeepriser og lejepriser:
God idé med flere kontingentkategorier (kan måske give lidt forvirring/manglende
overblik med hensyn til spillerettigheder!). Men kan det rekruttere/fastholde nogle
medlemmer er det rigtig godt.
OK med ”brugerfinansiering” af buggy.
Baneudvalg:
Gode initiativer med støtte til greenkeeper til pasning af sekundære opgaver på banen.
Investeringsønskerne lyder gennemtænkte og nødvendige.
Sponsorudvalget:
Flot arbejde.

Rekrutterings- og begynderudvalg:
Virkelig beundringsværdigt arbejde. Hatten af for jer.
Der er ikke så meget at sige, tak for alle roserne, dem tager vi gerne imod.
Flemming Schmidt:
Jeg har nogle bemærkninger til to områder.
Nyt halvtag ved bagrum og flytning af buggyerne. Hvis der er penge til det, så ser jeg hellere
at der etableres tagrender på bagrummet, som tilsluttes det dræn som er forberedt bag
bagrummet. Så undgår vi den fugt som man kan se på ydervæggen som på længere tid vil
nedbryde væggen. Nu har Gunnar og Jørgen Peter lagt dræn på forsiden, så vi undgår at
vandet står op der hvor cyklerne holder. Der er mange som nu kommer på cykler. Hvor skal
de så placeres.
I forbindelse med arbejdstilsynets besøg, efterlyste de en overdækningen ved
greenkeepercenteret så de kunne ryge udendørs i tørvejr. Klubben har fået byggetilladelse
til et halvtag ved garagebygningen. Den vil samtidig være skjul for nogle maskiner. Dette
halvtag bør etableres hurtigst muligt.
Aftalen med Rø Golfbaner. Her mangler jeg en ligestilling af vore to klubbers deltagelse i
turneringer. Vi skal betale greenfee, det skal NBGKs medlemmer ikke. Det bør ændres så vi
kan deltage i deres turneringer inden greenfee på Old Course. Ellers synes jeg det er en god
aftale.
Det med tagrende har vi talt om og det er der penge til, så vi skal nok finde ud af at få dem
op.
Rygeskur til greenkeeperne må vi også kunne finde ud af og det samme gælder halvtag ved
garage-bygning, men Rom blev ikke bygget på en dag, og der er mange ting der skal gøres
noget ved. Når vi så samtidig skal slås med Coronaen, som forhindre at vi mødes i størrer
forsamlinger, er det somme tider lidt tungt.
Vi tilstår også gerne at vi ikke har tænkt på hvor cyklerne skal parkeres, men mon ikke vi
finder en løsning.

Aftalen med Rø Golfbaner kan vi kun beklage at ingen af os har tænkt på at vi ikke skal
betale greenfee, når vi deltager i deres turneringer, men om vi var kommet igennem med at
vi ikke skal betale greenfee til deres turneringer, er så en anden ting. Når vi forhåbentlig
genforhandler aftalen næste år skal vi nok prøve at få det med, men vi har jo ikke frit spil på
Old Course, så det er ikke sikkert vi får det igennem.

Svar til Ove Markussen:
Glæder mig over der er nået til en fornuftig pris på brug af buggy, og det lader til at dem
der har brug for buggy, ikke synes vi er urimelige. Der er nemlig ingen som har anfægtet
den pris.
Clara Dahl Pedersen:
Kontingent for personer over 80?
Vi har faktisk ikke haft det i tankerne da vi kiggede på kontingenterne, men vi tager det med
i vores overvejelser
Aase Hansen:
Er det stadig muligt at man l når man er fyldt 75, kan bruge buggy som hvis man er
visiteret ?
Og nej jeg er ikke så gammel endnu ☺️
Vi har ikke lavet om på reglerne for buggy visitering 😊
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