TGS - Referat Skabelon
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: 16.06.2020

Fraværende:

Dagsordenspunkt

Konklusion

Indledning med Daniel fra
Mortang Advokater 17-18

Præsentation af den aftale der er for
inddrivelse af gæld fra ubetalte
kontingenter med DGU.

Ansvarlig

Deadline

Enig bestyrelsen vedtager at tiltræde
ordningen.
Flyttet punkt 1 til efter punkt 3.

1. Økonomi –
v/Flemming Stahl

Status på budget:
Markant afvigelse på ca. 750.000 kr.
Greenfee lidt under budget.
Sponsorindtægter næsten i hus.
Besparelse på manglende udgifter til
vedligehold, og ansættelse opvejer en
hel del.
Resultatet ser ud til en afvigelse på
ca. 50.000 kr.

a. Leasing
aftaler

a).Leasing-aftaler udskudt rater og
dermed en forlængelse af aftalerne.

b. Budget 2021

Udgifter til klubhus medtænkes.
Bestyrelsen tænker over det til næste
møde.
5. årsplanen behandles under budget
planlægningen, den er et strategisk
værktøj. Tilpasninger vil ske afhængig
af årsresultat.

c. Tilbud nye
medlemmer

Drøftelse af tilbud til 9hulsmedlemmer.
Bestyrelsen enig om at udbyde
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ratebetaling

tilbuddet til 9-hulsmedlemmer,
således de kan blive indsluset på 18huls banen.

d. Slagtilbud
resten af
sæson efter
1/8-20

Efter 1. august tilbud på 2995 kr.
Opgradering af 9. hulsmedlemmer til
fuldtidsmedlemmer.

2. Godkendelse af
sidste referat
a. Opfølgning
fra sidste
møde.
3. Henvendelser fra
medlemmer

Godkendt.
Dog kan AT ikke godkende punkt 4
kan AT ikke godkende dette.
Tages under øvrige punkter.

Henvendelser sendes til
bestyrelsen@trelleborggolf.dk
Henvendelse vedr. svale-afvisning,
evt. fjernelse midlertidigt, her i
coronatiden. Evt. hver anden dør.
Fra frivilligmøde: Afspritning af
buggies; ændres til at lejer selv
spritter buggien af, udleveres ved
modtagelse af nøgle.
Der er forskel på service når
sekretariatet er bemandet med
frivillige, så tag godt imod de frivillige.
Der ses på sammenlægning af 2.bolde
til 4 bolde i weekenden.

4. Opdatering fra FU

Lotte har opsagt sin stilling i
sekretariatet pr. 30/6.
Drøftelse af fremtidig bemanding af
sekretariat. Enighed om at slå stilling
op til ansættelse pr. 1/8.

a. Status Lilje
Caféen

Orientering vedr. status på
situationen. Uden AT´s
tilstedeværelse.

b. Kommunefor
handling
vedr.
klubarealer

Er endnu ikke kommet i gang. Der
tages kontakt til Villum, og planer om
at afholde et møde.
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c. Skolegolf

5. Opdatering fra
udvalgsansvarlige
a. Sponsor
b. Junior

Det har ikke været muligt at afholde
et møde, og vi må forvente at der ikke
kommer til at ske noget i år.

Forventer at holde budget for året.
Der arbejdes på.
3 gange træning har været afholdt,
meget få juniorer, evalueres efter
næste gang. Meget få juniorer dukker
op til træningen.

c. Sportsudvalg

Afvikling af turnering, i weekenden,
gennemgang af Resultater.
Stor ros til de frivillige i sekretariatet
og starteren den 13/6.

d. Baneudvalg

Toptracer – materiale. Videomøde den
22/6 – AT tager dette.

e. Turneringsud
valg

Mødeafholdt. Afvikling af festuge
turnering, under planlægning.
Drøftelse af greenfee takts i denne
forbindelse.

f. Koordinering
sudvalget

Der har ikke været afholdt siden
januar.

g. Begynderudv
alget

h. Rekrutterings
udvalg
6. Opdatering fra
greenkeeperen

Der er mange nye medlemmer.
Golfkørekort er lavet. Det er dog
svært at få folk til at komme.
Introduktion af greenkeepere,
etablering af fælles møde.
Introduktion af golfbox, etablering af
fællesmøde.

Intet nyt. Mange tilmeldt facebook
tilmeldingerne. Og en del
indmeldelser.
Tørt, og håndvanding.
Hul 7 får nyt teested, og rullegræs
pålægges.

7. Opdatering fra
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kontoret

a. Henvendelser
til
sekretariate
t og service.

Henvendelse fra kommunen, vedr.
kuponhæfte til studerende. Aftalt 50%
på greenfee på 9. hulsbane og leje af
udstyr.
Henvendelser vedr. yderligere
annoncering, i livstilsblad, blev afvist.
Skadedyrsbekæmpelse – aftale,
gennemgået.
Golfophold, pakke ophold og
afregning. Der tages kontakt til
involverede parter, vedr. disse aftaler.
(AT deltog ikke i dette punkt)

8. Medlemsnyt –
nyheder hertil
9. Eventuelt

10. Næste møde

Senest den 26/6 fremsendes
materiale til Per.
Kontingenter, Ole har lavet oversigt,
der skal ryddes op i golfbox.

Tirsdag den

11. august 2020 kl. 17:30

Per Laursen
Formand

Anders Weber-Jensen
Næstformand

Majbritt Fallesen

Ole Dalhoff Knudsen

Helle Guillaume

Anders Talbro
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