TGS - Referat
Udvalg: Bestyrelsesmøde

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: 14.04.2020

Fraværende:

Dagsordenspunkt

Konklusion

1. Godkendelse af sidste
referat

Referat af ekstraordinære møder den
25/3 og 8/4 blev godkendt og
underskrevet.

2. Økonomi –
v/Flemming Stahl

Gennemgang af budgettet.
Negativ afvigelse på resultatet skyldes
flg. faktorer: manglende indbetalinger
fra sponsorer, manglende greenfee
indtægter, medlemskontingenter,
aflysninger af arrangementer.

3. Henvendelser fra
medlemmer

Gennemgang vedr. henvendelser. Alle
får svar fra formanden.

Ansvarlig

Deadline

FS

Tilladelse til at skyde krager indtil den
15/4-20 på banen.
WAT: Foreløbig holdes der fast i aftale
den 14/6-20.
Vedr. regler på scorekortet –sendes
videre til Mike Sheridan
Medlemmer der ikke har nøgler til bagladen skal henvende sig senest den
25/4 vedr. køb af nøgle, da de skal
bestilles og fremstilles.
Udsendes til medlemmer via golfbox,
og depositum for nøgle.

4. Opdatering fra FU

Gennemgang af medlemskontingenter
og betalinger af disse.

AWJ /PL
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Betalingsgebyrer, forekommer på
mange forskellige transaktioner. Der
skal ses på hvordan disse kan
minimeres.
Møde med Korsør den 16/4-20, PL og
AWJ deltager.

5. Etablering af
Støtteforening, status

6. Medlemsfinanciering,
status

Det er nu undersøgt nærmere, men der
vil kunne hentes 25 – 30.000 kr i ekstra
moms + den ekstra betaling til
støtteforening som medlemmerne
betaler.
Indberetningspligt – det kræver cpr. da
det kan trækkes fra hos den enkelte på
skatteregnskab.
TGS skal tilmeldes som støtteforening.
1. oktober er frist for ansøgning.
Der vil først kunne fås gavn af
momsrefusion i 2021
Støtteforeninger kan indskrives i
testamenter.
Bestyrelsen overvejer videre forløb.

FS

Nykredit har stillet som krav at TGS
finder financiering på anden vis.

FS/ AWJ

Målgruppen er smal, det tager tid at få
lavet grundlaget.

7. Opdatering fra
udvalgsansvarlige

Baneudvalg.: Toptrace – PL har
kontaktet dem, men afventer
tilbagemelding.

PL

Ingen øvrig mødeaktivitet grundet
coronavirus

8. Opdatering fra
greenkeeperen

9. Opdatering fra

Der er etableret en bunker på 16.
Overskydende muldjord fra
byggeområde kan anvendes til
etablering af nye tee-steder.
Indgået leasingaftale vedr. ny traktor.
Gammel traktor er gået i stykker, ny
kobling.
Indkøb af isoleringsrør til flaghullerne.
Genopsætning af skraldespande.
Boldvaskere opsættes ikke indtil videre.

V. PL

Sekretariatsmedarbejder starter 15/4-
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kontoret

20.
Masser at tage fat på.
Sekretariatet åbnes op. Tape sættes på
gulv for at holde afstand.
Skærm tørres af flere gange dagligt.

10. Buggy udlejning i
denne særlige
situation

Bestyrelsen besluttede at indføre
rengøring af buggy ved udlejning.
Koster 50 kr. uanset om der er
buggykort eller ved udlejning.
Sekretariatsmedarbejder står for
rengøringen.

11. Restaurant –
situation

Punktet blevet gennemgået uden
Anders Talbros tilstedeværelse.

12. Gennemgang af data
– ved Ole

Punktet udskydes til næste møde.

13. Skolegolf

Der aftales et nyt møde med
kommunen vedr. skolegolf, det afventer
efter corona.

14. Medlemsnyt –
nyheder hertil

Præsentation af nye medarbejdere.
Nyt om corona tiltag.

15. Eventuelt

Trackman – et behov for at træneren
kan udføre sin træning og fitting.
Undersøges vedr. leasing FU arbejder
videre.

16. Næste møde

12. maj 2020 kl. 17:30

Per Laursen
Formand

Anders Weber-Jensen
Næstformand
Side 3 af 4
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