Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 23. oktober 2018 i turneringslokalet i BGK
Deltagere: Formand Marianne Munk Kofoed (MMK), Ole Meisner (OME),
Lissi Kofod-Hansen(LKH), Richardt Sølvertorp (RSØ), Tom Idon Nielsen (TIN)
og Bjarne Hansen (BHA).
Mødeleder: BHA
Dagsorden
1. Kommentarer til sidste mødereferat (Alle)
MMK: DGUs Ordens- og Amatørudvalg har sendt svar på klagen fra et tidligere
medlem vedrørende udelukkelse fra frit spil. De vil ikke gå ind i sagen da det ligger
uden for deres kompetenceområde. Der var mulighed for at anke sagen inden
udløbet af 30 dage. Fristen er nu udløbet.
2. Sket siden sidst (Alle)
ILJ: Det er et problem, at adgang til kørsel i buggies i fællesturneringer ikke er ens
på alle baner.
Reglerne skal være de samme så betingelserne for at spille i turneringen er ens for
alle spillere. Dette bliver taget op i Golf Bornholm.
TIN: Bagbygningen har ligget stille efter malerarbejdet. Leverancerne til skillerum er
ikke kommet frem som lovet og der har været fejlleverancer.
Der klargøres nu materialer til elstik. Der installeres elstik til både de nederste og
øverste bokse i den nye afdeling.
ILJ: Plant-et-træ var et 3-årigt skoleprojekt som nu er udløbet. Vi har bestilt nye træer
til næste år og hører om skoleklassen vil ud at plante igen.
RSØ: Inden for eliteholdene er der enighed om at 3. division er et passede niveau
som holdet ser ud nu. Der har ikke været interesse i fællestræning. Økonomien ser
fornuftig ud. Næste år betaler hver af de 4 klubber kr. 5.000 til eliteholdet.
Holdet skal have ny holdleder og én fra holdet har påtaget sig den opgave.
Hjemmebane i 2019 bliver New Course.
Rø udarbejder oplæg til ny elitesamarbejdsaftale.
OME: Der er afslutningsmatch på søndag. Der er afviklet ca. 20 turneringer inklusive
klub- og bornholmsmesterskaber hen over sæsonen. Turneringsudvalget, der til
næste sæson består af 4 garvede turneringsledere, synes der er for mange
turneringer hvis de ikke er flere og der skal derfor findes nye medlemmer til udvalget.
Bestyrelsen har valgt at Pink Cup bliver vores Velgørenhedsturnering til næste år og
Pink Cup tilbydes til dameudvalget.
MMK: Der er afholdt idémøde med RSØ, OME, MMK og UNI.
Ideer: Forslagene sendes ud til bestyrelsen sammen med referatet.
Golfskolen slutter på lørdag. BHA kontakter dem der endnu ikke har besluttet, om de
fortsætter som medlemmer.
Paragolfturneringen gav et flot overskud på 14.400 kr. til hver klub
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BHA: Orientering om personalesituationen. Køkkenet lukker den 31. oktober for i år.
Herefter bliver der som de foregående år sørget for at automaterne er fyldt op og
rengjort på toiletterne ca. 2 gange om ugen, af det tilbageværende personale.
Greenkeeperne har haft store udfordringer i året i f.m. sygdom men situationen er
stabiliseret og banen er i gang med at blive forberedt til næste sæson før de sidste 2
greenkeepere stopper/går på ferie.
One.com (hjemmesiden) skal opgraderes idet den nuværende version udfases til
december. Det er one.com der opgraderer.
DIF har udsendt ”Foreningsfokus”
3. Fritspilsaftalen (MMK)
Der udarbejdes et udkast til forslaget om ny fritspilsaftale fra NGK, som bestyrelsen
skal godkende.
Dernæst aftales et møde med NGK hvor vi vil foreslå at 2 fra hver klub sætter sig ned
og drøfter udkastet.
4. Aftaler med GGK/NBGK (MMK)
Aftaletillægget skal reguleres.
Vi har i 2018 oplevet at træneren flere gange har måttet aflyse / flytte træningen på
grund af andre engagementer som ikke har været planlagt fra starten.
MMK+BHA afholder møde med de andre klubber om nyt tillæg til aftalen der
udløber næste år og derefter kan tages op på ny.
5. Økonomi, herunder Cafeen (BHA)
Gennemgang af regnskab pr. 30/9-2018.
Vi forventer desværre et lille underskud i året på ca. 60 tusind kroner.
6. Regelmøder – datoer og præsentation (TIN)
Pixi-bøger kommer til salg. De udleveres til nye medlemmer.
De vil blive solgt via GolfBox. Prisen bliver ca. 20 kr.
Regelundervisning vil foregå:
5. november kl. 19 – Nye medlemmer
12. november for seniorer, efter deres turnering
21. november kl. 19 – Alle medlemmer
27. november kl. 19 – Alle medlemmer
Tilmelding via GolfBox. Max 20 deltagere pr. hold.
7. Eventuelt
ILJ: Efterlyste gennemgang af referat fra medlemsmøde. Det sættes på til næste
bestyrelsesmøde.
Der er baneudvalgsmøde næste torsdag.
Næste møder er den 21/11 2018, 15/1 2019 og 12/2 2019 kl. 16.15, samt
julefrokost for bestyrelse og medarbejdere den 15/12.
Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 20. februar 2019.
For referatet:
Lissi Kofod-Hansen
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