Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 17. april 2018 i turneringslokalet i BGK
Deltagere: Formand Marianne Munk Kofoed (MMK), Ole Meisner (OME), Lissi KofodHansen(LKH), Richardt Sølvertorp (RSØ), Inge Lise Juul (ILJ), Tom Idon Nielsen (TIN) og
Bjarne Hansen (BHA).
Mødeleder: TIN

Afbud: ingen

Dagsorden
1. Opfølgning siden sidst
OME orienterede om turneringsudvalget som er helt klar til at tage fat på sæsonens
opgaver.
Der udfærdiges ikke en liste til baneudvalget over medlemmer over 75 år, til brug
for den fri afbenyttelse af buggi´es idet vi stoler på, at kun medlemmer der er 75+ år
beder om en gratis buggy.
Der udsendes reminder om genvisitering til buggi´es i NyhedsDrivet.
Kun visiterede må køre i turneringer.
Boldopsamlerne bliver indkaldt til orienteringsmøde sammen med Baneservice og
Velkomstteamet idet vi snarest skal være klar til at gå igang.
MMK overvejer hvilke medlemmer der skal inviteres til et ”gode ideer for at
få/fastholde flere medlemmer” møde.
Kom og prøv golf intromøder planlagt til 27/4 og 18/5.
RSØ omtalte de store problemer med at elitespillerne ikke vil/kan spille i
”almindelige” turneringer.
Der mangler stadig en leder til et serie 3 hold.
2. Rettigheder i Golfbox m.m.
MMK: Der er generelt tildelt for mange rettigheder i Golfbox, hvorfor næsten alle
bliver slettet og så startes der forfra med tildelinger.
Hvis nogen ønsker rettigheder tildelt, må henvendelse ske til BHA. Af hensyn til den
nye persondataoplysningslov skal der være fuldt styr på hvem der har hvilke
rettigheder.
Ligeledes skal kun relevante personer have nøgle - og adgang til kontoret, igen af
hensyn til de evt. personoplysninger der forefindes på kontoret.
3. Åbent hus søndag den 22. april 2018
Starter kl. 13 hvor Gary vil være til stede.
Der er indtil videre tilmeldt 4.
Birthe Lund, Preben Brædder RSØ, TIN og ILJ vil være frivillige hjælpere.
Oplægget til afvikling af dagen blev testet den 30. marts.
4. Restancer pr. 17.04.2018 (LKH)
Restanceliste blev gennemgået. Spilleretten er lukket for de personer der endnu
ikke har betalt.
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5. Golfskolen (MMK)
Der er 3 tilmeldt foreløbig.
6. Medarbejdere info (BHA)
En medarbejder er kommet til skade med en finger og er sygemeldt 1 måned.
En skal opereres i maj.
Patrick har sagt ja til ansættelse i 37 timer/uge.
Der er ansat en i 4 timer/uge til rengøring.
Cafeen åbner den 23. april med åbningstid fra kl. 11 til 16.
7. Økonomi pr. 31.03.2018 (BHA)
Kvartalsregnskabet blev gennemgået.
Reparation af vejen med asfalt vil blive for dyrt. Nu er der skrabet og kørt sten ud.
Der vil blive tromlet efter regn. Det er ønskeligt af få opsat
hastighedsbegrænsningsskilt på 20 KM/timen.
Der er lavet aftale med PLE om støbning af fundament til det nye bagrum. To
gange brødrene Olsen vil rejse tømmeret.
Vi har fået et tilbyd på en brugt hjertestarter til kun 5.000 kr. Det er så billigt at den
køber vi.
Der er en helsides annonce i Rytterknægten i morgen, ligesom der fremover vil
være til vores turneringer.
8. Nye ideer/forslag til flere medlemmer i klubben (Alle)
Konkurrencen om hvervning af nye medlemmer blev introduceret. Medlemmer får et
lod i puljen for hvert medlem der hverves og som har betalt et halvt års kontingent.
Lodtrækning om et rejsegavekort på 10.000 kr. Lodtrækning foregår til
Generalforsamlingen i februar 2019.
9. Eventuelt
ILJ orienterede om at der plantes 100 grantræer på torsdag. De indhegnes med det
samme.
OME fortalte at der startes med boldopsamling i uge 17.
Ved næste møde den 15/5 skal alle bestyrelsesmedlemmer medbringe deres
bærbare computer, så vil vi prøve at installere Skype.
MMK orienterede om at Privatlivspolitikken skal forefindes på vores hjemmeside.
DGU har forhandlet en god købspris med firmaet RISMA om et GPDR-system. Det
blev vedtaget at købe systemet.
Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder: 15/5 og 12/6, alle kl. 16.15.

For referatet:
Lissi Kofod-Hansen
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