Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, onsdag den 23. maj 2018 i turneringslokalet i BGK
Deltagere:
Formand Marianne Munk Kofoed (MMK), Ole Meisner (OME), Lissi Kofod-Hansen(LKH),
Richardt Sølvertorp (RSØ), Inge Lise Juul (ILJ), Tom Idon Nielsen (TIN) og Bjarne Hansen
(BHA).
Mødeleder: BHA
Afbud: ingen
Før mødestart var vi på rundtur på den ”nye” 9-huls bane
Dagsorden
1. Kommentarer til sidste mødereferat (Alle)
MMK overvejer stadig invitationen til møde om gode ideer. Mangler at fastsætte en
dato.
2. Sket siden sidst (Alle)
RSØ: Serieholdende kører godt.
Der skal indkaldes til møde om elitespillerne.
Alle klubber har nu indbetalt hver 10.000 kr til eliteholdet.
ILJ: De nyplantede nåletræer på 9-hulsbanen er blevet vandet.
OME: Der er afviklet 2 turneringer, åbningsmatch med godt 120 deltagere og
Rynkeby turneringen med 39 deltagere.
Boldopsamlerne mangler en afløser for det medlem der ikke kan hjælpe til mere i år.
Der er fundet en afløser til lørdag/søndag.
RSØ er med på baneserviceholdet.
BHA: 2 greenkeepere er sygemeldte. Den ene skal opereres i morgen og den anden
har gået sygemeldt nu siden sæsonstart, men er endnu ikke raskmeldt. Der er ansat
afløser(e) til hjælp med klipningen.
2 tidligere medlemmer i BGK, nu medlemmer i Rø, har bedt om årsgreenfee hos os.
Dette kan de ikke få jævnfør aftale mellem BGK/Rø golfbaner, idet der er mulighed
for at en give en karensperiode ved flytning imellem klubberne, som BGK vil benytte
sig af.
MMK: Der kom ingen deltagere til åbent hus i fredags. Dette bevirker så, at de
træningstimer som skulle bruges til Golfskole, i stedet kan bruges af alle medlemmer.
Velkomstteamet havde mange gæster i mandags men det foregik uden problemer da
Probox fungerer meget bedre i år.
3. Aftale med Nexø – Fritspilsaftalen (MMK)
Vi skal holde et møde med NGK om fritspilsaftalen. (Bestyrelserne)
Foreslåede datoer er 11. juni eller 12. juni efter vores bestyrrelsesmøde. MMK er
mødeleder og BHA gennemgår historikken.
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4. Økonomi (BHA)
Regnskabet pr. 30. april blev gennemgået, det er lidt foran budgettet.
Det vil fremover blive synliggjort når medlemmer i restance ikke betaler, disse vil blive
afskrevet som tab.
5. Restancer pr. 22.maj 2018 (LKH)
Der er ikke sket de store ændringer siden sidst.
6. Igangværende projekter
TIN: Der er holdt møde med BHA samt Kim fra F&B. Der indhentes tilbud på
materialer til selve bagrums-bygningen. Der laves en til to døre i eksisterende gavl,
da denne væg er bærende.
Bagrum har 1. prioritet, dernæst står terrassen for tur.
Svalereder fjernes kontinuerligt. Der er justeret på listerne i udhænget. Evt.
opsættes kyllingetråd der så males rødt så det ikke er så synligt.
ILJ: Der er stadig træer tilovers som plejes i ”børnehave” ved greenkeepercenteret.
7. Golfskolen (MMK)
Der har i alt været 15 deltagere, hvilket vil give ca. 10 nye medlemmer 1. juli.
Idemødet vil forsøges afviklet i juni måned.
8. Eventuelt
Skype – udsættes til næste møde
Dato for medarbejder- og bestyrelsesdag: På grund af tidspres i arbejdsdagene, vil
den blive holdt som en grillaften på terrassen, hvor ægtefæller inviteres med, den
13. eller 20. juli.
MMK: Terrassemøbler – BHA undersøger priser.
Vaskeplads hos greenkeeperne mangler.

Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder: 12/6, 7/8 og 4/9 alle kl. 16.15.

For referatet:
Lissi Kofod-Hansen
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