TGS - Referat Skabelon
Udvalg: Bestyrelse møde

Referent: Majbritt Fallesen

Tilstedeværende: Kenneth (KC), Torben
(TW), Majbritt (MF), Per (PL), Jesper (JS),
Brian (BA), Lars Bjerre (LB), Morten Olsen
(MO), Mona Madsen (MM), Peter(PH)

Dato: 20.02.2017

Fraværende:

Dagsordenspunkt

Konklusion

Ansvarlig

1) Godkendelse af
referat

Godkendt

2) Økonomi budget
16/17

Ingen ændringer siden sidst.
Sponsorer er faktureret, 6-7 stk.
mangler at give svar.

BA

3) Nyt fra
udvalgsansvarlige

Sponsorudvalg: Møde afholdt. Ny idé;
begynderhold med sponsor på, idé fra
Haderslev gk hvor det har været en
succes.
God dynamik i det team der er sat nu.

BA

Turneringsudvalg:
Regionsgolf – meget lidt respons,
måske ikke muligt at stille hold.
Åbningsturnering 9. april, arbejdes der
på.
MO og LB turneringslederkursus i
februar

LB

Begynderudvalg: intet nyt.

MO

Baneudvalg: Møde kort efter sidste
bestyrelsesmøde.

PL

Deadline

Par 3-bane: Bestyrelsen besluttede at
nedlægge de to bageste huller i
lavningen, således der er 4 spilbare
huller. Dermed frigøres klippetid til
resten af anlægget.
Indføring af grøn tee på 9-hulsbanen.
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4) Nyt fra kontoret

5) Nyt fra
greenkeeperen

6) Evt.

7) Næste møde

Juniorudvalg: Sæsonplanlægning er ved
at være på plads. Opstart i slutningen
af marts. Hverdagstræning og en anden
hverdag hvor der skiftevis vil være
shortgame og spil på bane.

MF

Klubber i klubben/ Klublivs udvalg: Der
arrangeres hverdags turnering, en gang
om måneden. Intet møde siden sidst.
Nyt møde den 13/3.

TW

Sportsudvalg: indkaldt til spillermøde
den 25/2.

BA

Der arbejdes på indgåelse af yderligere
en fritspilsaftale.
Markedsføring: Mere annoncering via
digitale medier, færre avisannoncer.

BA

Gået i gang med at grave og lave
forarbejde for fremtidige ændringer på
banen.
Bunker på hul 3, i venstreside.
Bunker på hul 5 udvides.
Bunker på hul 6 etableres
Forberedelse af nyt teested på hul 7,
samt udvidelse af bunker.
Hul 8, bunkers gravet dybere og større.
Hul 15, bunkers etableret.
Hul 16, forberedelse af nyt tee sted.
Ok stand efter vinteren.
Indkaldelse til info-aften vedr.
ændringer på banen.

JS

ECCO touren i 2018. Sponsorudvalg
laver et oplæg til næste
bestyrelsesmøde.
Bemanding af starterhus i weekends
fremsendes til sekretariatet af
bestyrelsesmedlemmer.

BA

Flyttes til den 21. marts 2017 kl. 18
Pkt. til næste møde: Næstformandspost
og medlem af forretningsudvalg.
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Kenneth Christensen
Formand

Torben Wissing
Næstformand

Peter Helweg

Per Laursen

Majbritt Fallesen

Morten Olsen

Lars Bjerre

Mona Madsen
Suppleant
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