TGS - Referat Skabelon
Udvalg: Bestyrelse møde

Referent: Majbritt Fallesen

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

Dato: 17.09.2019

Fraværende: Tomas Vilholm (TV)

Dagsordenspunkt

1) Godkendelse af

Konklusion

Ansvarlig

Deadline

Godkendt.

sidste referat

2) Orientering fra
shoppen.

3) Økonomi –

v/Flemming Stahl

Kenneth orienterede fra Shoppen vedr.
fremtid.
Budget – ser ud til at det forventede
overskud på 140t ikke opnås, men at
det går i ”0”.

4) Broen mellem hul 10

Styr på materialer, afventer endelig
dato for udførelse efter efterårsferien.
Budget fremsendes til kommunen.

5) Henvendelser fra

Henvendelse:
Modtaget tilbud til medlemmer vedr.
privat alarm, som giver afkast til
klubben på 1000 kr. pr nytegnet af
abonnement.

og 11

medlemmer

Fritidsafdelingen Slagelse kommune har
henvendt sig vedr. stafet – sendes ud
til medlemmer som lyst til deltagelse.

6) Opdatering fra

udvalgsansvarlige

Baneudvalg: I forbindelse med
nybyggeri langs hul 12, etableres et
vandingsreservoir.
Begynderudvalg: Intet
Turneringsudvalg: GBB – turnering,
håber på flere deltagere for at kunne
afvikle den.
Juniorudvalg: En del efter
sommerferien der er aktive, stort alders
spænd, samt niveau.
Sportsudvalg: DK turnerings resultater:
Side 1 af 3

1. Herrehold rykket op i 2. div, 2.
herrehold rykket ned. Damerne forblev
i 2. division.
Klubmesterskab afviklet i slagspil.
Hulspil afvikles de kommende
weekender.
Sponsorudvalg: Flere nye sponsorer er
dukket op.
Koordineringsudvalgsmøde:
For at fastholde 9-hulsmedlemmer, er
der via dameklubben og herreklubben
og et ønske om etablering af 9-hulsklub
–AWJ er tovholder på denne

7) Opdatering fra

Første halvdel af kontingent faktureres
til oktober, undtaget flg. grupper:
Juniorer, ung senior, rate betaling og
flexmedlemmer – disse faktureres til
februar. Sponsorer faktureres løbende.

8) Bestyrelsen

5 bestyrelsesmedlemmer er på valg: 3
genopstiller, 2 ønsker ikke at
genopstille.
Der er brug for nye bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

9) Kontrakter

Blev gennemdiskuteret. Der er en plan
for gennemgang. Evt. nyt ekstra møde i
bestyrelsen i næste uge.

kontoret

fremadrettet

10) Evt.

Gennemsyn af vedtægter – Mona og
Majbritt
Næste møde flyttes til den 4/11-2019
kl. 17.

Per Laursen
Formand

Kenneth Christensen
Næstformand
Side 2 af 3

Tomas Vilholm

Majbritt Fallesen

Mona Madsen

Anders Bruun Madsen

Anders Weber-Jensen

Side 3 af 3

