TGS - Referat
Udvalg: Bestyrelse møde

Referent: Majbritt Fallesen

Tilstedeværende: Per Laursen(PL), Anders
Weber-Jensen (AWJ), Majbritt Fallesen(MF),
Helle Guillaume (HG), Ole Dalhoff Knudsen
(ODK), Anders Talbro (AT)

Dato: 25.03.2020

Fraværende:

Dagsordenspunkt

Konklusion

Ansvarlig

Deadline

AWJ
Almindelig dagsorden er udskudt til
efter corona situation, præserende
punkter gennemgås.

1. Status på økonomi, så
godt det lader sig
gøre (revisoren laver
normalt status)

2. Investeringer

Bogført frem til medio marts.
Revisor meddelte at det ser
fornuftigt ud.

Træner udstyr, Trackman eller lign.
arbejdes der på.
Orientering om behov for ekstra
minitraktor. Gennemgang af tilbud.
Traktor til greenkeeperne bliver
leveret i næste uge. Leasing aftale
indgået.

3. Status på
sekretærsituationen

AWJ

PL/ AWJ

Bestyrelsen har besluttet at ansætte
2 sekretærer, på deltid for at få
mere fleksibilitet og kompetence i
sekretariatet, bl.a. varetagelse af
regnskabsopgaver.
Årsnorm for disse 2 stillinger,
således der præsteres flere timer i
sæsonen og færre timer om
vinteren.
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4. Udvalg

Udskydelse af turneringer, afventer
situationen.
Junior: Foreløbig plan er lagt.
Afventer coronasituationen.
Sportsudvalg: Elite udvalg, planlagt
opstartsmøde aflyst.
Sponsorudvalg: Sponsorater: Er nu
over budgetteret.
Rekruttering og begyndermøde vedr.
rekruttering og fastholdelse. Data på
egen klub, masser af idéer. Adgang
til golfspilleren i centrum.
Baneudvalg – afventer et møde.
Topdressing af græsareal ved
drivingrange vil ske regelmæssigt.

5. Sekretariatet (er det
nødvendigt med en
forretningsfører?)

Bestyrelsen besluttede at danne sig
et overblik over sekretariatets
opgaver. Derved kan vi bedre afklare
hvilke ressourcer og kompetencer
der er behov for, bl.a. har
knontakten til sponsorer de seneste
måneder vist sig mere tidskrævende
end forventet men også give positive
tilbagemeldinger fra sponsorerne.
Behovet for en forretningsfører er
derfor sat på hold indtil
sekretariatsopgaverne er afklaret.
Dette meldes ud i nyhedsbrev.
Bestyrelsen har besluttet at TGS
følger DGUs anbefalinger vedr.
håndteringen af Corona situationen.

6. Evt.

Boldopsamling har hidtidig været
varetaget af Per Andersen. Det
fortsætter frem til og med juni.
Herefter skal en erstatning findes.
Oprydning i golfbox vedr.
medlemmer, katagorier, skabe osv.
Frivillige er dækket via vores
forsikring hvis de hjælper
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greenkeeperne.
Forsikringer er gennemgået og
justeret til nuværende forhold.
Video overvågning opsættes i løbet
af de næste måneder. Info i
nyhedsbrev.

7.

Næste møde

14.04.2020 kl. 17:30

Per Laursen
Formand

Anders Weber-Jensen
Næstformand

Majbritt Fallesen

Ole Dalhoff Knudsen

Helle Guillaume

Anders Talbro
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