Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Mødereferat
Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 9. januar 2018 kl. 16.15 i turneringslokalet i BGK.
Deltagere:
Marianne Munk Kofoed (MMK), Inge Lise Juul (ILJ), Richardt Sølvertorp (RSØ), Ole Meisner
(OME) og Bjarne Hansen (BHA).
Fraværende:
Per Miller Lund (PML) og Lissi Kofoed-Hansen (LKH)
Mødeleder:
Ole Meisner (OME)
Dagsorden
1. Opfølgning på godkendt referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger
2. Hvad har du som målsætning for dit hovedområde i 2018
Hvordan vil du sikre/hvilke tiltag skal der til, for at sikre du kommer i mål?
RSØ:
Målsætning:
Tiltag: Vedrørende seriegolf udsendt e-mail, ingen respons. Elitegolf ser ud til at
fungere. RSØ udarbejder oversigt over holdleders opgaver.
ILJ:
Målsætning 9-hulsbanen: Der skal plantes flere træer.
Tiltag: Efter ønske fra Chefgreenkeeper plantes der grantræer på venstre side af
Driving Range. Træer bestilles. Par-3 bane udvalget fungerer godt og er klar til at gå
i gang med træplantning når forholdene tillader det, evt. med hjælp fra flere frivillige.
Målsætning visiterede til buggy: Liste med genvisiterede udarbejdes inden
sæsonstart.
Tiltag: Der skal reklameres mere for den gratis ordning.
OME:
Målsætning Turneringsudvalget: Udvalget består af 8 personer. Ny i udvalget er Inge
Møller. Marie Mikkelsen udtræder. Der skal sættes en turneringsansvarlig på hver
turnering, som har ansvaret for afvikling af turneringen, startliste, scorekort m.m.
Tiltag: Der er koordinerende møder med RØ og NGK om turneringskalenderen.
Turneringerne sættes op i Golfbox. Der skal være 2 computere i turneringslokalet.
Kurt Larsen har leveret en pc’er og der er indkøbt keyboard. Højtaleranlægget på
Terrassen har fungeret efter hensigten. Arne Mortensen arbejder på en
hulspilsturnering. Præmier til bruttovinder i singleturneringer.
BHA:
Målsætning Sponsorudvalget: Målet er sponsorer på alle reklamepladser.
Tiltag: At få Sponsorudvalget udvidet med 2 medlemmer.
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MMK:
Målsætning Bestyrelsen: Fuldtallig Bestyrelse i 2018. PML ønsker ikke genvalg, så
der er mindst 2 ledige pladser.
Tiltag: Bestyrelsen ser rundt i deres omgangskreds om der skulle være emner og
Formanden kontakter disse, for at høre om de er interesserede. Annoncering i
NyhedsDrivet og, hvis nødvendigt, på Generalforsamlingen. Opdeling af
ansvarsområder kan nytænkes.
Målsætning nye medlemmer: Golfskolerne skal have mindst 50 deltagere.
Tiltag: Ta’ en ven med til golf, medlemmer inviterer i deres omgangskreds, folder
uddeles relevante steder, der annonceres online og i aviser.
LKH på mail:
Målsætning for manglende kontingentindbetalinger: Hurtigere rykkerprocedure.
Tiltag: Faste aftaler med BHA for gennemgang af restancer.
3. Dit indlæg til bestyrelsesberetningen for 2017
Indlæg til beretningen om klubbens virksomhed i det forløbne år, gerne et kort indlæg,
sendes senest i kommende weekend.
4. Når du tænker tilbage på 2017 i Bornholms Golf Klub – hvad står så klarest
for dig?
RSØ: Banen god trods vejret. Projekt 9-hullers bane. Bestyrelsesarbejdet fungerer
godt.
ILJ: Banen god trods vejret. Økonomien ok. Gode turneringer.
OME: Gode turneringer, mangler udvidelse af bagrum og overdækket terrasse.
Godt år for BGK.
BHA: Investeringer, 9-huls banen samt vejret.
MMK: 9-huls banen, økonomien samt personalet.
LKH på mail: Det fantastiske vejr til turneringerne.
5. Forslag til kandidater til bestyrelsen
Bestyrelsen drøftede mulige emner, som skal spørges.
6. Turneringsoversigt 2018
Turneringsoversigten blev gennemgået med forslag til forbedringer. Sponsorer er
på plads til næsten alle turneringerne.
7. Foreløbigt regnskab 2017
BHA orienterede om, at der havde været ekstern revision hele dagen i dag den 10.
januar. Ingen større bemærkninger til regnskabet. Der indstilles til bestyrelsen, at
der ikke bruges af hensættelserne, da regnskabet viste et lille overskud på 13 tkr.,
på trods af, de mange investeringer og udvidelsen af 9-hullers banen.
8. Budgetforslag 2018
BHA forelagde budgettet for 2018, som forventes at give et overskud på 83 tkr.
9. Generalforsamling den 14. februar 2018
Forberedelserne til generalforsamlingen blev drøftet og tjekliste ajourført.
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Tirsdag den 16.01 2018 orienteres i Nyhedsdrivet om dagsorden samt frist for
indsendelse af forslag til behandling.
ILJ: Der udnævnes ingen Årets Paragolfer for 2017.
OME: Der er udarbejdet turneringsoversigt og turneringssammenligning til brug ved
generalforsamlingen.
MMK: Forslag ønskes til Årets BGKer.
10. Eventuelt
Tillæg til Samarbejdsaftalen med Rø Golfbaner er nu på plads. Træning med
protræner Gary Hindshaw indeholder også vintertræning i SimGolf centeret i Tejn.
Årsgreenfee – tidligere Årskort kan købes i BGK for fuldtidsmedlemmer i Rø. Bjarne
kontaktes. BGKs fuldtidsmedlemmer kan købe årskort i Rø. Carsten kontaktes.
Priser for deltagelse i indbyrdes turneringer fastholdes for klubbernes
fuldtidsmedlemmer.
Næste bestyrelsesmøde 6. februar 2018
Generalforsamling 14. februar 2018.
For referatet
Forretningsfører
Bjarne Hansen
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