TGS - Referat Skabelon
Udvalg: Bestyrelse møde

Referent: Majbritt Fallesen

Tilstedeværende: Kenneth (KC), Majbritt
(MF), Per (PL), Brian (BA), Lars Bjerre (LB),
Morten Olsen (MO), Mona Madsen (MM)

Dato: 20.03.2018

Fraværende: Torben (TW), Jens Harreboe
(JH), Jesper (JS)

Dagsordenspunkt

Konklusion

1) Godkendelse af
referat

Godkendelse af referatet fra mødet i
januar.

2) Økonomi budget
2017/18 v.
Flemming Stahl

Gennemgang af budgettet.
Stadig udestående på kontingenter, og
medlemsnedgang var større end
budgetteret, derfor er vi bagud med
indtægter.
Prana Huset har opsagt lejemålet pr.
1/6-18.

3) Restaurant

Drøftelse af eksisterende aftale, på
baggrund af møde med Dina tidligere i
dag.

Ansvarlig

Deadline

KC / BA

4) Forventningsafstemn Drøftelse af hvad vi forventer at bidrage Alle
ing til bestyrelsesmed til bestyrelsesarbejdet.
medlemmer
5) Ecco Tour 2018

6) Rekruttering og
tilbud sæsonstart
2018

Pressemeddelelse er udarbejdet og
fremsendt, afventer offentliggørelse.
Møde i Ecco Tour udvalget, ser positivt
ud. Orientering om den videre process.

BA

Drøftelse af hvordan vi tiltrækker nye
medlemmer.
9-hullers tilbud og 18-hullers tilbud for
nye medlemmer året ud besluttet.

BA/ Alle
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7) Opdatering udvalg
og ansvarlige

8) Opdatering fra
kontoret

Juniorudvalg: Planen for sæsonen er
lavet. Følgende dage ønskes en
hjælpende hånd: 24/4 og 15/5.
Træner på om om lørdagen og tirsdage
står juniorudvalget for træningen.

MF

Turneringsudvalg: Alle turneringer er
nu tilgængelig i golfbox.
Regionsgolf: holdkaptajner på plads.
Abacus cup deltager vi i.
Ændring af dato for klubmesterskab i
hulspil iflg. DGUs anbefalinger.
Orientering om fremtidige tanker.
Turneringsudvalget efterlyser større
deltagelse af elitespillerne til
turneringerne.

LB

Begynderudvalg: klar til ny sæson,
møde på lørdag.

MO

Baneudvalg: Ikke afholdt møde.
Opmåling af banen til meter sættes
midlertidigt i bero, afsætte midler i
næste års budget.

PL

Sportsudvalg: træningsplan er lagt,
turneringsplan er fastlagt. Der er lavet
en aftale vedr. tøj.
Sports Team Slagelse er ansøgt om
støtte.
Starter mangles til
turneringsweekenderne. 5-6/5, 1819/6,18-19/8
Nyt turnering 1 gang om måned for alle
medlemmer sammen med eliten.

MM/ BA

Orientering om Forårsgolf tilbud.
Tegning vedr. overdækning afventer
tilbagemelding fra Torben W.
Boldautomat; Vedtaget at medlemmer
får udleveret nøgle mod betaling af
depositum på ca. 150 kr
Regionsgolf, Danmarksturnering gratis
bolde.

BA
TW

Forespørgsel vedr. annoncering i
medlemsnyt fra HUMAC. Bestyrelsen
godtager annoncering mod sponsering.
Navne på vores9-hullersbane/ 18-
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hullers banen, Bestyrelsen går i
tænkeboks.

9) Opdatering fra
greenkeeperen

Ikke tilstede.

10) Evt.

Intet

11) Næste møde

17. april 2018

Kenneth Christensen
Formand

Torben Wissing
Næstformand

Per Laursen

Majbritt Fallesen

Morten Olsen

Mona Madsen

Lars Bjerre

Jens Harreboe
Suppleant

Tomas Vilholm
Suppleant
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