TGS
Udvalg: Bestyrelsen

Referent: Per Laursen

Tilstedeværende: Kenneth (KC), Per (PL),
Jesper (JS), Brian (BA), Morten Olsen (MO),
Mona Madsen (MM), Lars Bjerre (LB), Tomas
Vilholm (TV)

Dato: 21. Aug. 2018

Fraværende: Torben (TW), Majbritt (MF),
Jens Harreboe (JH)

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1. Godkendelse af
sidste referat.

Godkendt og underskrevet

2. Økonomi –
v/Flemming Stahl

Som situationen er nu lander vi på røde
tal (når ikke det budgetterede) – hvilket
især skyldes manglende medlemstilgang,
færre greenfeeindtægter grundet varm
sommer og et manglende tilskud.
Udgifterne er der fuldstændig styr på.
Vi skal i den kommende tid fintune
budgetter for de kommende par år.

3. Ecco Tour 2018

Dags dato mangler vi at få solgt 10 hold
til Pro-Am’en om mandagen den 17.
september. – Holdene forventes solgt i de
kommende uger.

4. Medlemsmøde

5. Opdatering fra
greenkeeperen

6. Opdatering fra
udvalgsansvarlige-

Ansvarlig:

Deadline:

Et positivt medlemsmøde blev afholdt den
15. august med ca. 55 fremmødte. –
Bestyrelsen drøfter de indkomne forslag
(se seneste medlemsnyt) i løbet af
efteråret.
Tørken har givet nogle svar på, hvordan
vores vandingssituation vil være under
lignende forhold i fremtiden.
Klipningen er påbegyndt igen,
teestederne har det ikke for godt flere
steder.
Par 3-banen er åben igen.
Det fungerer fint med det nye mandskab i
greenkeeperstaben.
Sportsudvalget: Herrer 3. Div. vandt
puljen og er med i oprykningsspillet den
15. sept. i Hørsholm.
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Dame 2. Div. klarede en forbliven i
divisionen.
Der er ønske om at styrke udvalget,
hvorfor interesserede opfordres til at
melde sig til udvalget.
Begynderudvalget: fortsætter det flotte
arbejde. – I 2019 arbejdes der specielt
med et tema omkring diabetes i
samarbejde med bl.a. kommunen.
Baneudvalget: Der er foretaget nogle
mindre forbedringer på driving-rangen og
dette fortsætter her i efteråret.
Banerne er blevet nyratet af DGUrepræsentanter (kan umiddelbart aflæses
på scorekort)
Senere på efteråret fortsætter
beplantningen på parkeringspladsen
(takket være Eva Halligs bogsalg).
Turneringsudvalget: Festugen var en
succes. – Desværre er to turneringer
blevet aflyst indtil nu. Der er en
klubturnering tilbage i år.
Sekretariatet er i år ansvarlig for
klubmesterskaberne.
Sponsorudvalget: intet nyt
7. Opdatering fra
kontoret.

8. Evt.

Den nye træner (Mads) kan bookes nu.
I løbet af efteråret arr. skolegolf fra 6
forskellige skoler i Slagelse kommune.
Efteråret er travlt med flere arrangementer på banen.
Mona Madsen ønsker at udtræde af
bestyrelsen (manglende tid) ved
kommende generelforsamling.
Som afslutning havde vi ideudveksling
omkring fremtidige turneringer i klubben.
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