Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. marts 2018
Deltagere:
Formand Marianne Munk Kofoed (MMK), Ole Meisner (OME), Lissi Kofod-Hansen(LKH),
Inge Lise Juul (ILJ), Tom Idon Nielsen (TIN) og Bjarne Hansen (BHA).
Mødeleder: OME
Afbud: Richardt Sølvertorp (RSØ)
Dagsorden
1. Referat fra sidste møde
Referat fra seneste to møder godkendt.
2. Underskrift på ansøgning om foreningstilskud (BHA)
Ansøgningen blev underskrevet.
3. Restancer
Restancelisten blev gennemgået og de der endnu ikke har betalt bliver kontaktet.
4. Golfskolen
Der er pt. 5 tilmeldte til golfskolen. Der er annonceret på bornholm.nu. Vi satser på
der bliver flere tilmeldt efter vore dage med ”Tag en ven med til golf” den 31/3, 27/4
og 18/5. Udover disse dage, Har vi åbent hus til Golfens Dag den 22/4.
5. Nye medarbejdere
BHA fortalte at der er genansat en greenkeeper med start 15/2 og ansat en kok i
cafeen med start 15/4.
6. Økonomi pr. 28.02.2018 (BHA)
Budgetopfølgningen blev gennemgået.
Vi mangler sponsorer til 2 biler og 3 huller.
7. Nye ideer/forslag til flere medlemmer i klubben (Alle)
Et medlem er kommet med flere ideer/tiltag som bestyrelsen blev orienteret om til
mødet. Nogle af ideerne vil blive sat i værk umiddelbart. De mere langsigtede, vil
der blive arbejdet med i et udvalg, sammen med ideer bestyrelsen allerede har
modtaget.
Desuden blev foreslået, at der kan udloves præmie til det medlem som skaffer flest
nye medlemmer (betalende). MMK og BHA laver oplæg til regler.
Idé-møde vedrørende hvad der skaffer medlemmer – MMK inviterer udvalgte
medlemmer til mødet.
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8. Eventuelt
BHA orienterede.
Kommunen ser på grundarealet.
Danske Bank som sponsor.
Kan vi holde møde via Skype? Bestyrelsen undersøger egne muligheder.
TIN efterlyste plan for planlagte bygningsvedligeholdelser. BHA og TIN holder et
orienteringsmøde.
MMK orienterede om Hjerteforeningens tilbud om indsamling for en hjertestarter.
Der er ikke mange tilmeldte.
OME fortalte at de 5 personer i turneringsudvalget har været samlet. Da der er
ønske om nye medlemmer er gruppen udvidet med Bjarne Kruse og Inge Møller
som vil blive ”sluset” ind i arbejdet i løbet af året.
Der vil blive testet nye turneringsformer i løbet af sæsonen.

Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder: 17/4, 15/5 og 12/6, alle kl. 16.15.

For referatet:
Lissi Kofod-Hansen
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