TGS - Referat Skabelon
Udvalg: Bestyrelse møde

Referent: Majbritt Fallesen

Tilstedeværende: Per Laursen (PL), Anders
Weber-Jensen (AWJ), Majbritt (MF), Ole
Dalhoff (OD)

Dato: 18.01.2020

Fraværende: Helle Guillaume (HG)

Dagsordenspunkt

Konklusion

1) Godkendelse af
sidste referat

Godkendt

2) Økonomi –
v/Flemming
Stahl

Flemming deltog ikke i mødet.
I alt 734 aktive medlemmer fordelt på
diverse medlemskaber. 2. rate er sendt
til opkrævning.
Gennemgang af budgettet.
Gennemgang af udfordringer i forhold
til den delte kontingentbetaling og
kassekredit. Herunder mulighed for at
medlemmer kan indsætte penge til en
forrentning på x% for på den måde at
undgå kassekredit.
Oprettelse af støtteforening.
Orientering om sponsor gennemgang.

3) Henvendelser fra
medlemmer

Tilgodehavender vedr. lektioner hos
Amossen Golf Aps, henvendelser skal
ske til Brian Amossen iflg. nyhedsbrev i
januar. Drøftelse af om vi kan hjælpe
medlemmerne til at rejse krav vedr.
tilgodehavende. Dokumentation fra
medlemmer skal sendes til bestyrelsen
senest den 7/2-2020

Ansvarlig

Deadline

Henvendelse fra medlemmer vedr.
bestyrelsens beslutningsdygtighed:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 4
tilstedeværende medlemmer iflg.
vedtægter og efter konsultation ved
advokat for foreningslovgivning.
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Behandling af øvrige forslag, svar
sendes ud til de enkelte.

4) Opdatering fra
FU

Forlængelse af træneropslag frem til
den 22. januar.
Sponsor på scorekort, nyt optryk inden
for nærmeste fremtiden.
DGU repræsentantskabsmøde den
21/3-20.

5) Opdatering fra
udvalgsansvarlig
e

Begynderudvalg: (OD)
Møde starten af februar.
Sponsorudvalg: (OD)
Orientering vedr. flyer til sommerhus
kampagne.
Katalog vedr. mulighed for sponsorat i
TGS herunder priser, og snak om
beføjelser/rammer i udvalget.
Opfordring til udvalg og klubber i
klubben til at anvende vores sponsorer,
eller ved nye emner henvende sig til
sponsorudvalget.
Turneringsudvalg: (AWJ)
Møde den 20/1
Baneudvalg: møde på trapperne.
Juniorudvalg: (MF)
Udvalget skrumpet ind – har behov for
nye medlemmer der har
juniorrelationer.
Møde 5. februar i Sorø, vedr. lokal
træfstruktur. I TGS i uge 30.
Etablering af juniorlokale.
Sportsudvalg(MF)
Indmeldelse af holdkaptajner inden 1/3
vedr. hold i danmarksturneringen.
Spiller møde arrangeres.
Rekrutteringsudvalg: (MF)
Afholdt møde i december.
Nyt møde den 21/1
Koordineringsudvalg (PL)
Orientering fra møde 15/1-20.
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Liljecaféen: åbent dagligt i 2020
Afklaring vedr. opgaver ifht. turneringer
som klubber i klubben skal stå for.
28/4 møde igen.

6) Opdatering fra
greenkeeperen

I gang med etablering af stier. Martin i
gang med at gennemgå maskinparken.
Oplæg vedr. forbedringer af
drivingrange. Gives videre til
baneudvalget.
Boldmaskine, oversigt over indtægter,
til næste møde. Hvor ligger ansvaret for
maskinen.

7) Opdatering fra
kontoret

Pakke vedr. Golfophold eller lign.
Aftales med restaurant og hotel. (PL og
AWJ)
Kontraktforhold, overblik ved at blive
skabt. OD og PL arbejder videre på
kontrakt.

8) Eventuelt

Punkter til næste møde:
 Skolegolf
Medlemsmøde den 25. marts kl. 19:00

9) Næste møde

18. februar kl. 17:00

Per Laursen
Formand

Anders Weber-Jensen
Næstformand

Majbritt Fallesen

Ole Dalhoff

Helle Guillaume

Anders Talbro
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