Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 14. august 2018 i turneringslokalet i BGK
Deltagere: Formand Marianne Munk Kofoed (MMK), Ole Meisner (OME), Lissi KofodHansen(LKH), Richardt Sølvertorp (RSØ), Tom Idon Nielsen (TIN) og Bjarne Hansen
(BHA).
Afbud: Ingen
Mødeleder: MMK
Dagsorden
1. Kommentarer til sidste mødereferat (Alle)
Ingen
2. Sket siden sidst (Alle)
TIN: Det går rigtigt godt med byggeteamet. Beklædningen på bagrummet er snart
færdig og der er fundet to der gerne vil male.
ILJ: Da det ikke har været muligt at holde liv i ”træbørnehaven” i den tørre sommer,
vil der blive indkøbt nye træer. Disse forventes at blive plantet med hjælp fra
Søndermarkskolen endnu en gang.
OME: På søndag spilles en ny slags turnering, Hulspil over 18 huller. Reglerne er
måske lidt kringlede. Dette afhjælpes med en udførlig instruktion.
MMK: Kom og prøv golf-dagene har haft deltagelse af 7 og 8 nye spillere samt ligeså
mange medlemmer. Der afholdes endnu 2 dage den 24/8 og 3/9. Der er p.t. tilmeldt
7 til golfskolen med start 2/9.
Der er åbnet for tilmelding til Firmagolfturneringen. Der reklameres i næste uges
turneringsannonce. Der spilles 18 huller fordelt med 2 x 9 huller den 6/9 og med
afslutning den 22/9.
BHA: Næste trin i bagrummet er indretningen. Der er en venteliste til bagrum på 30
medlemmer og der er kun 20 bagrum.
På 9-huls banen graves der nu ud til udslagssteder. Udslagsstederne bliver som på
hul 9 på stor bane. Der sættes skilte op. Ruf, grøft og skov vil være at betragte som
markeret med røde pæle og vil stå i de lokale regler der skal udarbejdes for banen.
Banen 9 huller forventes at være spilbare til næste år.
Vi skal reklamere med fri buggy til medlemmer over 75 år.
Der er tilmeldt 153 til Bornholms Open + 5 på venteliste. Turneringen spilles i BGK
den 1/9.
Afvikling af Klubmesterskaber sorterer under Turneringsudvalget.
RSØ: En golfspillende eksbornholmer har forespurgt om mulighed for at lave greenfeaftale for ferielejligheders gæster. Henvendelse og aftale gennem BHA.
3. Fritspilsaftalen – svar fra DGU, hvis det foreligger (MMK)
Der er endnu ikke kommet svar fra DGU. Dette medfører af medlemsmødet udsættes
til mandag den 17/9.
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Konkurrencestyrelsen går ikke videre med sagen. De har lukket den og vil kun åbne
den igen, hvis der kommer en formel klage.
Fritspilsaftalestatistikken viser, at der ikke er så stor søgning fra NGK på BGK banen.
BHA vil spørge NGK om de kan lave en tilsvarende statistik for BGK´eres spil på
NGK´s bane.
Bestyrelsen drøfter igen fritspilsaftalen på vort møde den 4/9.
4. Økonomi (BHA)
Resultatet pr. 31. juli blev gennemgået. Det er tydeligt at det er meget vigtigt at vi
får en medlemstilgang.
Det besluttedes at medlemmer indmeldt i sidste halvår af 2018 vil få 25 % rabat på
kontingentet for 1. halvår 2019.
Vi vil arbejde på at lave aktiviteter for medlemmerne i vinterhalvåret.
Der vil blive gjort en indsats for at få fat i golfinteresserede fra BVI. Det kan være
interessant med en aftale med klubben.
Idémøde vil blive afholdt med MKK, RSØ, OME og Uni.
5. Medlemsantal og restancer 13.08.2018 (LKH)
Der må forudses en merafskrivning på kontingenter på ca. 15.000 kr.
6. Dagsorden til medlemsmøde den 21.08.2018
- Evt. flyttet til 17.09.2018 hvis ikke svar fra DGU
Mødet er flyttet til 17.09.2018.
Dagsordenen blev gennemgået og tilrettet.
7. Eventuelt
Der afholdes regelmøde lørdag den 18/8 hvor TIN deltager.
TIN: Der er rettet henvendelse til kommunen vedr. 2 stk. overgangsskilte samt asfalt
på skovvejen ved hul 17. Skovfogeden har rettet henvendelse til asfaltafdelingen.
Næste møde er den 4/9 kl. 16.15.

For referatet:
Lissi Kofod-Hansen
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