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: 12.05.2020

Fraværende:

Dagsordenspunkt

1. Godkendelse af
sidste referat
2. Økonomi –
v/Flemming Stahl

3. Henvendelser fra
medlemmer

Konklusion

Ansvarlig

Deadline

Godkendt
Gennemgang ved Flemming.
Mangler kontingenter – restbeløb løber
stadig ind her er en markant afvigelse.
Greenfee indtægter mangler og vi
forventer ikke at arrangementer kan
indhentes i dette budgetår pga. corona.
FU har ansøgt om hjælp fra DIF/ DGI
hjælpepakke ifbm. Corona svarende til
et beløb på 365.000 kr.
Der skal indgås en dialog vedr.
leasingaftaler, evt. henstand i en
periode.

FS

Der har været en del henvendelser vedr.
begyndere –hvornår åbnes der op?
Drøftelse af hvordan det kan løbes i
gang under skærpede forhold, der
afholdes møde i begynderudvalget
torsdag. Herefter meldes en plan ud.

PL

Golf.dk henvendelse vedr. interview og
film vedr. coronatiden. AWJ og HG den
20/5, aftaler tid.

PL

Greenfee billetter kan købes til alm. pris,
ikke rabatordninger. Der skal ikke kunne
spekuleres i medlemskaber og
rabatordninger, der kan udhule
fuldtidsmedlemsskabet.

PL

Indspilsgreen – der anvendes kun egne
bolde som forsøg de kommende 3

PL

FU
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måneder.

4. Opdatering fra FU
a. Toiletbygning

Henvendelse vedr. løse hunde som ikke
var under kontrol. Der er et regelsæt i
klubben der skal overholdes. Hunde
føres i snor, eller skal være under fuld
kontrol. Regelsættet er opslået i hall´en.

PL

Alle henvendelser besvares af
formanden.

PL

Behandlingen taget af dagsorden, pga.
straksopgaver på det kommunale møde.
Det forventes at det kommer på igen.

AWJ

b. Kommuneforhandlin Der arbejdes videre på denne.
g vedr. klubarealer
c. Ombygning
herretoilet

d. Ombygning
sekretariat

e. Alarm Buggylade

f. Chipløsning til
baglade

AWJ

Fjerne urinalerne, og lave depotrum til
rengøringsmidler osv. og lave depotrum
om til tekøkken for ansatte.
Opsætning af skilt med henvisning til
toiletter i omklædning for restaurantens
gæster på væg til højre for indgangen
fra 9. green. – Det besluttes at sætte i
værk. Løsningen kan gennemføres ved
hjælp fra sponsorer.

AWJ

Anderledes indretning af sekretariatet
således skranke betjeningen optimeres.
Arbejdsflow kan optimeres for
sekretariatet, og give bedre
arbejdsmiljø. Bestyrelsen besluttede at
det skal sættes i værk. Løsningen kan
gennemføres ved hjælp fra sponsorer.

AWJ

Sensorer er opsat i buggyladen, og
tilkoblet til alarmen.

AWJ

Ca. 60% tilslutning til at få sat chiplåse
på bagladen.
Pt. mangler der nøgler til bagladen, det
koster 311 kr. at få fremstillet ny nøgle.
Ved 100 stk. er prisen 200 kr.Der har
været 3 indbrud i bagskabe hen over
vinteren. Døre i bagladen trænger til
udskiftning.
Afventer til vi har afholdt et
medlemsmøde når det er muligt.

AWJ

AWJ
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g. Alarm vedr. køkken/
trappe

h. Spiritusbevilling

5. Opdatering fra
udvalgsansvarlige

På specielt det seneste møde med Dina
Talbro om kontraktfornyelse (før
coronakrisen) blev hun gjort bekendt
med, at vi ville ændre på alarmsystemet
på 1. salen, således at bestyrelsen
kunne få adgang til trænerkontoret og
VIP-lokalet uden at skulle bruge cafeens
alarm. Samtidig skulle der etableres en
alarm ved trappen ned til cafeen,
således at ingen ubudne kan komme
denne vej.
Alarmen blev i samme forbindelse
gennemtjekket da den har været udløst
et par gange. Den fungerer nu.
I forbindelse med nedlukning vedr.
corona besluttede bestyrelsen at byde
ind på automaten mht. øl og vand.
Dinah har ikke ønsket at have benytte
sig af automaten.
Klubben blev i den forbindelse
politianmeldt pga. af salg af øl uden
spiritusbevilling. Øl blev straks fjernet. Vi
skal have en spiritusbevilling for at
kunne sælge øl.
Drøftelse af hvordan bestyrelsen
forholder sig til det. Er det muligt at
have en automat stående, vedr. salg af
øl og vand? Automaten skal ikke
konkurrere med restauranten, men skal
være et tilbud til medlemmer når der
ikke er åbent i restauranten.
Sponsor
Mangler stadig at få indbetalinger, nogle
Har være tilbageholdende ifht
indbetaling pga. coronasituationen. Vi
forventer at sponsorer får indbetalt
snarest muligt.
Juniorudvalg
Opstart træning onsdage i lige uger fra
17-18:30. Træningen deles i 2. 1717:45 op til hcp. 36. 17:45-18:30 fra
hcp 36 og op.
Onsdage i ulige uger bliver juniorerne
opfordret til at lave spilaftaler på 9hulsbanen/ par-3 banen.

PL

AWJ

MF

MF

PL
Sportsudvalg
DK turnering afvikles i reduceret form.
Hold mødes på neutralbane, og 1 match
spilles.
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Baneudvalg
Mike Sheridan vil undersøge indkøb af
større træer.
Nye teesteder prioriteres etableret. Er
der tid i overskud, etableres flere
bunkers.

PL

Koordineringsudvalg
Banebookninger i klubben, lukning til af
banen. Drøftelse af lukning af tider i
forbindelse med afvikling af turneringer.
Tages med til koordineringsudvalgs
møde.

MF

Rekrutteringsudvalg
Afholdt møde 11.5. planen vedr.
aktiviteter fra forår og hen over
sommeren er suspenderet pga. corona.
Der holdes fast i FB reklame, målrettet
Slagelse område. Der er booket 5
lørdage, hvor det er muligt at booke
arrangementet, træning ved Stig, 9
hulsbane introduktion med hjælper, og
afslutningsvis sandwich i restaurant og
orientering om hvad TGS kan tilbyde.
Ønske om at få synliggjort hvilke former
for medlemsskaber der er mulige og få
dem sat op ved 9-hulsbanen på tavlen
så udefra kommende kan se hvilke
muligheder der er.
Ønske om at få etableret en klub i
klubben for ”let øvede”, for at skabe
fællesskab for de golfere der ikke
længere er begyndere, samtidig give
dem mulighed for at blive introduceret til
18-hulsbanen.
Velkomstfolder der fortæller hvem TGS
er, præsentation af div. klubber samt
hvilke aktiviteter vi tilbyder.
Udlevering af boks mht.
prøvemedlemsskab til medlemmer igen i
år. Bestyrelseb drøftede at gratis
medlemskab ikke fører til vedvarende
medlemskab. Tallene fra sidste år viser
at mange falder fra igen.
Når der laves opslag, er det vigtigt med
tilbagemeldinger fx vedr. holdtræninger
der etableres. Lidt info er bedre end
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tavshed.
Ønske om greenkeeper nyt i
nyhedsbrev/ FB. og at der laves flere
opslag vedr. nye bolde i rørene på Fb. og
mere presse omtale.
Udlevering af bokse – men hvad får vi
reelt ind igen. Evt. restikteres til
drivingrange, og par 3 bane.
Defination af et prøvemedlemsskab er
der behov for.
Turneringsudvalg
Åbningsturnering afvikles med løbende
start. 24.05.2020
9. hulsturnering den 16.05.2020

AWJ

PL

PL/ AWJ

6. Opdatering fra
greenkeeperen

Ny traktor er ankommet, specielt til
arbejdet på greens.
Gml. Traktor er ved at blive renoveret.

7. Opdatering fra
kontoret

De 2 nye er kommet godt i gang. De
skal lige lidt ind i det hele. Håber på
forståelse fra medlemmer.
Frivillige hjælpere i weekends er næsten
på plads.
Der laves vejledninger på mange ting,
hvilket gør det nemmere at få hjælpere
ind på kontoret, samt at opgaverne kan
løses af begge medarbejdere,

a. Henvendelser
til
sekretariatet
og service.

PL/AWJ
Vigtigt at der bookes tider på banen
både 9. hulsbanen og 18. hulsbanen.
Der åbnes for bane tider fra kl. 6:00

8. Kontraktforhandling
er restaurant – uden
AT

9. Gennemgang af
data – ved Ole

Kontrakt udspil er fremsendt til
ikrafttrædelse pr. 1.6.2020, ny kontrakt
er udarbejdet efter opfordring fra
restauratør i efteråret.
Afventer tilbagemeldingen.

ODH

Ole har gravet dybere i tallene. Blandt
andet set på indmeldelser,
medlemsgrupper, udmeldelser osv.
Vigtig info ifht. budgetplanlægning, og
vores ageren i klubben for at bruge
ressourcerne på de rette
medlemsgrupper.

PL
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10. Skolegolf

PL afventer møde med kommunen, når
det igen er muligt at mødes.

11. Medlemsnyt –
nyheder hertil

Husk fortsat at booke banen ved runder.
Indspilsgreen – brug kun egne bolde.

12. Eventuelt

Trackmann kommer og underviser i
brugen af den. Evt. etablering af
indendørsgolf i herreomklædningsrum.
Arbejdes der videre på.

AWJ

AWJ

a. Indendørsgolf

ODH

Bier blev midlertidigt flyttes hjem, men
bliver flyttet ud i nærheden af hul 11.
Hjemmesiden: Opdatering omkring
studerendes opgave vedr. ny
hjemmeside.

13. Næste møde

16. juni kl. 17:30

Per Laursen
Formand

Anders Weber-Jensen
Næstformand

Majbritt Fallesen

Ole Dalhoff Knudsen

Helle Guillaume

Anders Talbro
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