TGS - Referat Skabelon
Udvalg: Bestyrelsesmøde

Referent: Per Laursen

Tilstedeværende: Kenneth (KC), Torben
(TW), Lars (LB), Morten (MO), Mona (MM),
Per (PL). Jesper (JS), Brian (BA) og
Flemming (FS)

Dato: 29. januar 2017

Fraværende: Peter (PH) og Majbritt (MF)

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1. Godkendelse
af sidste
referat

Godkendt. – Næste møde rykkes til den
20. februar kl. 18.

2. Økonomi

Gennemgang af økonomien ved Flemming
Stahl: Udgifterne kender vi efterhånden
godt fra de seneste år. – Indtægterne
ligger nogenlunde som forventet på
denne årstid, dog en håndfuld flere
udmeldelser end sædvanligt.

3. Udvalgsansvar

Mødekalender og referater efterlyses fra
nogle få af udvalgene.
Drejebog for udvalgsarbejdet ajourføres.

4. Opdatering fra
udvalgsansvar
-lige

Intet nyt fra Baneudvalget (holder årets
første møde mandag).
Lars Bjerre overtager formandsposten i
Turneringsudvaget efter Jeff Riegels. –
Der blev efterlyst en fælles kalender for
alle arrangementer.
Sponsorudvalget har stort set fået
samtlige sponsorer fra sidste sæson i hus.
Begynderudvalget forsøger sig i år med et
nyt koncept: alle nybegyndere skal i løbet
af en måned være klar med det grønne
kort.
Sportsudvalget: støtte til 1. holdet, - og i
øjeblikket er der ikke nok kvinder til
dameholdet! – Thor Normann har trukket
sig som formand for Sportsudvalget.
Klublivsudvalget/klubberne i klubben: Der
har været afholdt et særdeles positivt

Ansvarlig:

Deadline:

KC og BA

BA
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møde med udvalget. – Herreklubben
sponserer et pokalskab (max. 5000 kr.)
og står for en julefrokostturnering sidst
på året. – 60+ arrangerer 9-hullers
fyraftenturnering hver anden fredag, når
sæsonen starter.
5. Opdatering fra
kontoret.

Ikke det store fra kontoret på denne
årstid. – Der arbejdes med en forbedring
af forholdene på driving-range.

6. Opdatering fra
greenkeeperen

Reparationer af maskiner, udstyr m.v.,
muldvarpeskud fjernet og jagten på
muldvarper er gået ind. Bænk opsat i
lynhus. Fairways prikles.

7. Evt.

Lars Bjerre overtager pladsen efter Jeff
Riegels flytning til Jylland.
Torben Wissing trækker sig som
næstformand og medlem af
forretningsudvalget som følge af
arbejdspres på jobbet, men forbliver
menigt bestyrelsesmedlem.

BA
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