TGS - Referat Skabelon
Udvalg: Bestyrelse møde

Referent: Majbritt Fallesen

Tilstedeværende: Per Laursen (PL), Anders
Weber-Jensen (AWJ), Majbritt (MF), Helle
Guillaume (HG), Ole Dalhoff (OD), Patrick
Andersen (PA)

Dato: 26.11.2019

Fraværende: Rasmus Olsen (RO)

Dagsordenspunkt

Konklusion

Ansvarlig

Deadline

1) Godkendelse af referat Referatet blev godkendt.
2) Bestyrelsens
forretningsorden

3) Mødekalender 2020

Forretningsorden blev omdelt og
gennemlæst af alle
bestyrelsesmedlemmer, herefter
underskrevet af alle.

18/2;10/3;14/4;12/5;16/6;11/8;15/9;2
0/10; generalforsamling 18/11

4) Strategi seminar 2020

18/1-2020 inkl. Bestyrelsesmøde 8:00

5) Fastsættelse af
udvalgsansvarlige

Forretnings udvalg (FU)
Per Laursen
Anders Weber-Jensen
Majbritt Fallesen
Frivillig udvalg (koordinering af frivillige i
klubben, tovholder)
 Hus
 Driving range


Baneservice



Sekretariat



Greenkeeperhjælp



Skolegolf

FU tager
den videre
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-

Hele bestyrelsen varetager denne
opgave.

Junior udvalg
Majbritt Fallesen
Begynder udvalg
Ole Dalhoff Knudsen
Rekrutterings udvalg
Majbritt Fallesen
Bane udvalg
Per Laursen
-

(Anders Weber-Jensen)

-

Anders Talbro

Turnerings udvalg
Helle Guillaume
-

Anders Talbro

-

Anders Weber

Sports udvalg
(Patrick Andersen) trukket sig
efter bestyrelsesmødet.
-

Majbritt Fallesen

Sponsor udvalg
Anders Weber-Jensen
-

Ole Dalhoff Knudsen

Koordinerings udvalg (klubber i klubben
– bestyrelse samt interessenter)
Per Laursen
-

6) Henvendelser fra
mellemmer
(Sandagerproblematik
/ DGU regler)

Anders Weber-Jensen

Henvendelse fra Allan Strudahl, bidrage
til marketing osv. til klubben
Vedr. Sandager: Sorø og Korsør er ikke
med i det tilbud der er givet til
Sandager.
Fritspilsaftale med Dragsholm og
Kalundborg, er ikke gældende med et
flexmedlemsskab som er svarende til det
tilbud som Sandagermedlemmer har
fået.
Brev formuleret til Sandagermedlemmer – sendes ud. 27/11
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7) Træneransættelse

Patrick har ikke tillid til de tal der blev
fremvist.
Patrick fremlagde et regnestykke vedr.
træner forhandlinger som er kommet
ham i hænde ved at kontakte Brian
Amossen forud for mødet.
PA siger han har sætter mistillid til
bestyrelsen.
Anders T spørger ind til hvad
Forretningsfører og træner har kostet de
sidste 6 år: svaret er 4,1 mil.
AT spørger ind til om BA havde fået
sidste tilbud, og det har han.
Den forelagte 5 årsplan der blev
gennemgået på generalforsamlingen
mener PA er urealistisk.
Medlemsudviklingen skal tages med for
øje. 5 årsplanen er et udgangpunkt for
den retning bestyrelsen ønsker at
arbejde (PL og AWJ).

8) Opdatering fra og om
kontoret

Stillingsopslag til trænerfunktion
arbejder FU videre med, opslås på DGU
og PGA hurtigst muligt.

PL, AWJ,
MF

Orientering vedr. PasuSego – Forhører
ved advokat angående videre proces.

PL/AWJ

Annonce i golfbladet december udgave
helside, frem for 2 x ½ side i de 2 næste
numre.

PL

30/11-19

AWJ: orientering vedr. etablering af
regnvandsbassin ved hul 12og indgåelse
af aftale vedr. dræn i den forbindelse
med Slagelse kommune.
5 nye tee steder etableres hen over
vinteren i forbindelse etablering at
meterangivelse på banen.
Formand og næstformand kan nu
godkende fakturaer.

9) Evt.

HG: Tak for gennemgang fra PA
Opfordring til at tænke på sekretariatet
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ikke kan løfte alle opgaver nu hvor der
ikke er en forretningsfører på kontoret.

10) Næste møde

18/1 kl. 8:00

Per Laursen
Formand

Anders Weber-Jensen
Næstformand

Majbritt Fallesen

Ole Dalhoff Knudsen

Helle Guillaume

Patrick Andersen

Anders Talbro

Rasmus Olsen
Suppleant
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