TGS - Referat Skabelon
Udvalg: Bestyrelse møde

Referent: Mona Madsen

Tilstedeværende: Kenneth (KC), Per (PL),
Brian (BA), Mona Madsen (MM), Tomas
Vilholm (TV), Anders Bruun Madsen (ABM),
Anders Weber-Jensen (AWJ)

Dato: 11.06.2019

Fraværende: Majbritt (MF)

Dagsordenspunkt

Konklusion

1) Godkendelse af
referat

Referat godkendt og underskrevet.

2) Økonomi budget
2018/19 v.
Flemming Stahl

Gennemgang af budgettet. Budgettet
følges stadig fint og lidt bedre end
forventet her 8 mdr. inde i
regnskabsåret.

3) Henvendelser fra
medlemmer

Der var indkommet 5 henvendelser.
Alle henvendelser blev behandlet.

4) Opdatering fra
Greenkeeperen

5) Ny lokal regel
v/Brian

Ansvarlig

Deadline

Opfølgning fra tidligere
bestyrelsesmøder:
- BA følger op med restauranten
om manglende aflåsning af
klubhus.
- KC følger op på flere
medlemmer i Begynderudvalget.
- Nye teesteder og omlægning til
meterangivelser følges op og
planlægges i samarbejde med
ny greenkeeperchef.

Opdatering v/BA
Bestyrelsen har besluttet at ansætte
Rene Hansen som chefgreenkeeper.
Rene overgår til ansættelsen som
chefgreenkeeper pr. 1. juli 2019.
Den ledige stilling efter Rene søges
genbesat.
Der foreligger udkast fra regeludvalget
til revideret lokalregler samt forslag om
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indførelse af Regel E-5 Alternativ til spil
fra forrige sted for mistet bold eller bold
out of bounds.
Bestyrelsen har revurderet deres
beslutning og Regel E-5 indføres af
hensyn til spilletempoet på banen.
Udkast til nye revideret lokalregler
godkendt. BA følger op.

6) Opdatering fra
udvalgsansvarlige

Begynderudvalg:
Der har ikke været afholdt møde i
Begynderudvalget siden sidste
bestyrelsesmøde.
Rekrutteringsudvalget:
Har deltaget i arrangement for nye
tilflyttere i Slagelse Kommune.
Har deltaget med stand på
Sørbymarkedet. Positive
tilbagemeldinger og ved efterfølgende
arrangement i golfklubben mødte 6
personer op, hvorefter 2 har indmeldt
sig i golfklubben.
Uge 26 har vi stand på Slagelse
Festuge.
Der er arrangeret ”Spil med Golf” den
12. august 2019 samtidig med Åbent
Hus arrangement i golfklubben.
Sportsudvalget:
1.ste spillerunde:
Herre 1 (3. Division)
Taber 5-7 til Næstved
Vinder 7-5 over Falster
Herre 2 (4. Division)
Taber 1-11 til Midtsjælland
Taber 0-12 til Sydsjælland
Damer (2. Division)
Taber 4-5 til Korsør
Taber 2-7 til Midtsjælland
Der er 2. Spillerunde den 15.16.6.2019.
Turneringsudvalget:
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Der arbejdes p.t. på planlægning af
festugen. Der mangler sponsorer til
turneringen Skingames.
9 huls turnering er kommet godt fra
start.
Baneudvalget:
Der har været møde med Slagelse
Kommune vedr. afledning af spildevand
fra ny bebyggelse langs hul 12.
Der har været henvendelse fra Slagelse
Kommune vedr. Skelbækrenden langs
drivingrange.
Der har været afholdt møde med
Slagelse Kommune vedr.
vedligeholdelse af baneanlægget samt
omkringliggende stisystem med positive
tilkendegivelser.

7) Opdatering fra
kontoret

Opdatering fra kontoret:
Der er p.t. kommet 67 nye medlemmer.
Herudover er der 37 prøvemedlemmer.
Bestyrelsen har besluttet, at ny
medlemmer der tegner medlemskab fra
1. juli 2019 tilbydes medlemskab for kr.
3.495 mod at tegne bindende
medlemskab for år 2020.
Der er iværksat reparation af
boldmaskine. Printplade er gået i
stykker, hvilket desværre betyder en
omkostning på ca. Kr. 5.000.

8) Indkomne forslag til
behandling i
bestyrelsen

Der var kommet forslag om fortrinsret
for 4 bolde i weekend/helligdage i
tidsrummet kl. 08.00-16.00.
Bestyrelsen har besluttet at opfordre til,
at der spilles i 4 bolde i
weekend/helligdage i tidsrummet kl.
08.00-12.00 af hensyn til spilleflowet
på banen.
Bestyrelsen skal samtidig gøre
opmærksom på regel 5.6b – Hurtigt
spilletempo – hvoraf fremgår, at spillere
opfordres til at lukke hurtigere grupper
spillere igennem.

9) Opdatering fra FU

Udkast til forretningsorden godkendt.
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Orientering fra FU om gennemgang og
genforhandling af kontrakter.

10) Evt.

Intet

Næste møde

13. august 2019.
Der er afbud fra Kenneth.

Per Laursen
Formand

Kenneth Christensen
Næstformand

Tomas Vilholm

Majbritt Fallesen

Mona Madsen

Anders Bruun Madsen

Anders Weber-Jensen
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