TGS - Referat Skabelon
Udvalg: Bestyrelse møde

Referent: Majbritt Fallesen

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

Dato: 19.08.2019

Fraværende: Kenneth (KC)

Dagsordenspunkt

Konklusion

1) Godkendelse af
referat

Godkendt

2) Økonomi budget
2018/19 v.
Flemming Stahl

3) Henvendelser fra
medlemmer

4) Lejekontrakt for
buggies v/Per L

Ansvarlig

Deadline

Gennemgang af budgettet. Flere poster
er stukket lidt af pga. uforudsete
udgifter. Forventer et lille plus – dog
mindre end budgetteret.
Mange nye medlemmer, men få af dem
fuldtidsmedlemmer mange 9hulsmedlemmer.
Behandlingen af flere henvendelser
bl.a:
Vedr. Bagrum sjældent aflåst. Vi
opfordrer medlemmer til at låse dørene
til bagrummene, samt at skabe
forsynes med en forsikringsgodkendt
lås.
Formanden afgiver svar til
medlemmerne.
Efter 2 buggies er blevet stjålet, udkast
til lejekontrakt udarbejdet. Bliver svært
at håndtere, derfor enighed om at der
sættes en lille standardskrivelse vedr.
regler for brug af buggies i alle buggies.
Derudover er der sat en kædelås på
hver buggy, som skal låses efter brug.
Opfordring til brugerne at de låser
buggys fast.
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5) Nye ordensregler
(bilag vedhæftes) v/
AndersW

Reglerne blev gennemgået og er
enstemmigt godkendt.

6) Revideret strategi
v/Anders W

Anders gennemgik strategi medlemmer
og kontingenter, frem mod 2024.

7) Bestyrelsesmedlemmer 2019/2020 v/ Per

Snak om hvem der ønsker genvalg/
ikke genvalg.

8) Ny kontrakt vedr.
shoppen v/ Per L

Kontrakten blev drøftet i bestyrelsen.

9) Opdatering fra
Greenkeeperen

Punktet udgik.

10) Opdatering fra
udvalgsansvarlige

Punktet udgik.

11) Opdatering fra
kontoret

Hjemmeside, bliver opdateret og der
bliver nedsat et udvalg bestående af
Per, Majbritt og Christian sammen med
Jens.

12) Evt.

Bivenlig golfklub – behandlet i
baneudvalget. Bestyrelsen bakker op
omkring idéen.

13) Næste møde

17.09.2019 kl. 17

Per Laursen
Formand

Kenneth Christensen
Næstformand
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Tomas Vilholm

Majbritt Fallesen

Mona Madsen

Anders Bruun Madsen

Anders Weber-Jensen
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