TGS - Referat Skabelon
Udvalg: Bestyrelse møde

Referent: Majbritt Fallesen

Tilstedeværende: Per (PL), Majbritt (MF),
Jesper (JS), Brian (BA), Mona Madsen (MM),
Tomas Vilholm (TV), Anders Bruun Madsen
(ABM), Anders Weber-Jensen (AWJ)

Dato: 14.05.2019

Fraværende: Kenneth (KC)

Dagsordenspunkt

Konklusion

1) Godkendelse af
referat

Godkendt og underskrevet.

2) Økonomi budget
2018/19 v.
Flemming Stahl

3) Henvendelser fra
medlemmer

Ansvarlig

Deadline

Gennemgang af budgettet. Budgettet
følges fint, lidt bedre end forventet pr.
30/4.
Flemming orienterede vedr. Nykredit.
Orientering vedr. ny ferielov og hvilke
muligheder klubben har.
Alle henvendelser blev behandlet.
Indberetning fra baneservice,
behandlet.
Etiketteregler – revideres, FU laver et
oplæg til august mødet.

4) Opdatering fra
Greenkeeperen

5) Opdatering fra

Banen er tør.
Sprøjtet for mælkebøtter, dog grænse
for meget der må sprøjtes.
En del sprinklere har været defekte, og
er nu blevet udskiftet.
Ny greenkeeper, sæsonansat.
Udfordringer med den daglige drift i
forhold til rep. af maskiner.
Frivillige til at klippe semirough på 9hulsbanen og til klipning af
drivingrange.
Bøgehæk plantet på parkeringspladsen.
Nye kopper og flagstænger på vej.
Oplevet at der ikke er aflåst i
klubhuset, gentagne gange.
Juniorudvalget – startet op, nye

JS

JS/BA

MF
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udvalgsansvarlige

6) Opfølgning fra sidste
møde.

7) Opdatering fra
kontoret

juniorer startet.
JDT afviklet den 27/4 – gik rigtig fint.
Rekrutteringsudvalg: 22/5 arrangement
for sundhedspersonale, for at
introduceres til golf.
25/5 – arrangement for nye borgere.
Stand på Sørbymarkedet 30/5-2/6.
Opfølgningsdag på markedet og nye
borgere.
Stand på Slagelse Festuge.

TV

Turneringsudvalg: Turnering med Roy
Robson afviklet 12/5, 60 spillere deltog.
9-huls turnering – den 25/5, afvikles
over 4 gange.
GBB match – orientering.

AWJ

Begynderudvalget: søger flere
medlemmer pga. af mange nye
begyndere.

BA

Formanden har deltaget i
personalemøde i klubben, bl.a.
arbejdsmiljø på dagsorden.

PL

Baneudvalg: Meterangivelse iflg.
strategi, forventede omkostninger
omkring 125.000.
Driving range: Efterspørgsel vedr.
praktiske gøremål, hvem gør hvad?

PL

Koordineringsudvalg:
I forhold til juniorturneringer – gerne
udmelding til restaurant vedr. disse.
Regionsgolf, ansvar: Lars Bjerre.

AWJ

Forretningsorden – udsat til næste
møde.

PL

Bro – opflg. Ved kommunen. – Svar
først efter sommerferien når
byrådsmøde har været afholdt.

BA

Sæsonen godt i gang.

BA

Orientering vedr. Arbejdet der er i
gang.

PL og AWJ

8) Orientering fra FU

Side 2 af 3

9) Evt.

Hjemmesiden – bruger venlighed bør
forbedres.
Opfordring til udvalgene om at tage
billeder og lave indlæg både til FB,
Instagram og til lokale aviser.

10) Næste møde
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Per Laursen
Formand

Kenneth Christensen
Næstformand

Tomas Vilholm

Majbritt Fallesen

Mona Madsen

Anders Bruun Madsen

Anders Weber-Jensen
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