Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 4. september 2018 i turneringslokalet i BGK
Deltagere: Formand Marianne Munk Kofoed (MMK), Ole Meisner (OME), Lissi KofodHansen(LKH), Richardt Sølvertorp (RSØ) og Bjarne Hansen (BHA).
Afbud: Tom Idon Nielsen (TIN)
Mødeleder: LKH
Dagsorden
1. Kommentarer til sidste mødereferat (Alle)
Ingen

2. Sket siden sidst (Alle)
MMK: Den sidste Prøv Golf Dag blev en stor succes med 45 deltagere, gæster og
hjælpere. Der var bl.a. deltagelse af elever fra en efterskole. Dagen mundede ud i 3
nye tilmeldinger til årets sidste golfskole.
Bornholms Golf Open med 153 spillere fredag, lørdag og søndag fik stor ros for
afviklingen og afslutningen, samt banerne der var i god stand, i betragtning af den
tørkeramte sommer. Brugerbetaling for buggy er uens i de 3 klubber. Hvem der kan
bruge buggy i turneringen skal der strammes op på. Ligeledes er der stor forskel på
opfattelsen af frokostbollen i de 3 klubber. Alt dette tages med ved evalueringen.
Til Firmagolfen er der indtil nu 12 tilmeldte hold, 6 i hver række. Starten går torsdag
den 6. september.
Idémøde afholdes den 10. september med deltagelse af MMK, RSØ, OME og Uni.
OME: Turneringsafviklingen i den nye form, Hulspil over 18 huller, gik godt. Der var
en meget grundig gennemgang af reglerne før start.
BHA: Der var i BGK også i år mange forecaddies til Bornholm Golf Open.
Der er nu kommet tag på den nye bagrumsbygning og nu skal frivillige i gang med
malerpenslerne. Indvendig mangler bagrumsinddelingen og el.
Priserne på bagrum skal eventuelt justeres så udbud og efterspørgsel hænger
sammen.
RSØ: Der afholdes møde med elitespillerne den 9. september. Bente stopper som
leder for S1 Damer og der skal findes en ny. Elsebeth fortsætter for BS Damer.
3. Fritspilsaftalen – svar fra DGU, hvis det foreligger (MMK)
Der er endnu ikke kommet svar fra DGU.
Vi håber det kommer inden medlemsmødet den 17. september.
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4. Økonomi (BHA)
Resultatet pr. 31. august blev gennemgået.
Det udviser et overskud på ca. tkr 566. Fremskrevet må vi dog forvente et
underskud på ca. tkr. 60 hvis prognoserne holder.
Der er ekstra OBS på cafédriften der endnu ikke er i balance.

5. Medlemsantal og restancer pr. 04.09.2018 (LKH)
Af de sidste 6 restanter vil 2 blive afskrevet, 2 har aftaler og 2 rykkes igen.

6. Dagsorden til medlemsmøde den 17.09.2018
Dagsordenen blev gennemgået og tilrettet.

7. Eventuelt
Næste møder er den 23/10 + 20/11 kl. 16.15, samt julefrokost for Bestyrelse og
Medarbejdere den 15/12.

For referatet:
Lissi Kofod-Hansen
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