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: 11.08.2020

Fraværende: 1. del afholdt den 11. august,
alle tilstede.
Den 24. august 2. del afholdt: ODH
fraværende.

Dagsordenspunkt

1. Opdatering af
greenkeeperen –
v/René via PL

Konklusion

Ansvarlig

Punktet flyttes ned til mellem punkt 4
og 5.
Punkt 14 taget inden afslutning af
første del af bestyrelsesmøde.

PL

Etablering af nye teesteder hul 8, 13,
14 og 16 i september/ oktober.
Etablering af 2-3 nye bunkers på hul 1,
hul 14.
Arbejder på udvidelse af stisystem.
Ønske om vertikalskærer til at
genetablere skader efter tørken i 2018.
Ønske om anskaffelse af tromle.
9-hulsbanen; etablering af bunker på
hul 25, og udbedring af tee-steder.
Indkøb af nye træer og buske til
beplantningsplanen via indkøb og
bogsalg.
Opfyldning af sand i bunkers.
Vandmangel – René tager kontakt til
relevante.

PL

Deadline

Efterspørgsel af skilt vedr. opretning af
nedslagsmærker ved hul 9.
Klipningen ved hul 18 langs åen –
således bolden ikke triller i åen.(HG)

2. Godkendelse af
sidste referat

Referatet godkendt.

3. Økonomi –

Budgettet gennemgået.
Omkostninger holder budget, og

Alle
FS
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v/Flemming Stahl

4. Budget
2020/2021

5. Henvendelser fra
medlemmer

indtægter er over budget.
Resultatet er pt. 318.000kr bedre end
forventet budget.
Drøftelse af hvad der skal tages med i
budgettet.
Drivingrange: måtter, bolde.
Begynder bags/ ½ sæt.
Obs skolegolf, penge fra kommunen i
2020
Henvendelser gennemgået.
Per sender svar til dem der afventer
svar.
DGUs ordinær repræsentantskabsmøde
den 12/9. Helle og Per tilmelder sig.
Mulligan International – har henvendt
sig vedr. samling af søbolde. Per tager
kontakt.
Skolegolf: Aftale skubbes til 2021. Der
laves et koncept i samarbejde med
Stig. 2 skoler har budt ind, og vi
forsøger at afvikle henvendelserne fra
disse 2 skoler hvis det er muligt.

6. Opdatering fra FU
Restaurant

Drøftet uden AT tilstede.
Aftale indgået. Forligstekst sendes ud
via nyhedsbrev.

Inkasso advokat
status

Aftalen er indgået. Der informeres om
det i nyhedsbrev i ultimo august.

Medlemstilbud til
9 hul medlemmer:
a. Formel
godkendels
e hos DGU
vedr. rabat
(Sandager
fuldtid/flex
løsning)

b. Kommunikat
ion til alle
medlemmer

a. Det er ok. Tilbud givet som
overgangsordning til 9hulsmedlemmer for at flytte dem
over til 18-hulsmedlemsskab.
Sensommer tilbud fra 1. august:
Ungseniorer, der ønsker at blive
18-hulsmedlem tilbydes at
opgradere for 500 kr, resten af
sæson.
Nye Juniorer opkræves 250kr.for
resten af sæson.
Nye 9-hulsmedlemsskab
opkræves 500 kr. for resten af
sæsonen.
b. Formidles ud til alle medlemmer.
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c. Forventninge
r til antal
"nye"
medlemmer
på 18
hulsbanen

PGA træner status
(medlem
tilfredshed /
opgaver / andet)
7. Generalforsamlin
g–
bestyrelsesstatus

8. Frivillig match –
arrangeres og
dato

c. Ca. 50 medlemmer forventes at
konvertere medlemskab til 18hulsbanen. Senior

fuldtidsmedlems prisen kan
sænkes som forslået i 5 årsplanen
ved 50 flere senior
fuldtidsmedlemmer

Feedback på træner: dygtig,
pædagogisk.
Ønske i bestyrelsen om at Stig deltager
i et bestyrelsesmøde, vedr.
fremadrettet samarbejde.
3 medlemmer på valg. HG ønsker at
genopstille og AT ønsker ikke. Der
mangler yderligere 2 suppleanter til
bestyrelsen.
Per forhører fritidsforvaltningen om det
er muligt at låne et lokale ude pga.
plads. Der vil være tilmeldingspligt.
20. september, i forlængelse af
klubmesterskaberne i hulspil.
Invitation til matchen og aftaler skal

Bestyrelsen

på

plads snarest.
9. Opdatering fra
udvalgsansvarlige

Sponsorudvalg: sponsormatch 11/9-20
Deltagelse af bestyrelsesmedlemmer.
Juniorudvalg: Junglegolf aflyst i uge 30,
pga . få tilmeldte.
Træning startet op igen i uge 32, foregår i
lige uger og frem til udgangen af
september.
Sportsudvalg: Dk- turnering i weekenden,
mangler starter til weekenden.
Klubmesterskaber i slagspil afvikles i
weekenden 29 og 30/8. Hulspil afvikles
den 19 og 20/9.
Baneudvalg: ikke møde siden sidst.
Begynderudvalg:Vi har fået mange nye
medlemmer men kun en mindre del
deltager i udbudte aktiviteter.Vinterplan
starter i september
Turneringsudvalg: Lyserød lørdag er ved
at være på plads.
Vikinge turnering er på plads.

AWJ
MF

MF

PL
ODK

HG
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Træningsområde
a. ”Ny”
Driving
range
status,
design og
budget

22/8 – behov for hjælp.
Nyt møde snart, planlægning af sæson 21.
AT
a. Top Tracer – tilbud kommet.
2500 €, for 7 udslagssteder. Her til
kommer overdækning af
udslagssteder.
Bestyrelsen besluttede at projektet
ikke gennemføres, da der ikke er
økonomi på det.
Køreplan for omlægning af
drivingrange tages op på næste
baneudvalgsmøde

b. Driving
range
boldmaskin
e og
boldopsaml
ing

c. Indspil bane
kun med
egne bolde?
Baner
d. Skilte ved
hul 1, 19 og
Par-3 bane
med
rangebolde
forbudt
samt
ordensregle
r
e. 18 hul bane
spillerettigh
eder: hcp
42 eksterne,
hcp 54
intern,
gruppe
<hcp 160.

AT

b. Boldmaskine, har været ustabil,
generer den indtægter eller bare
udgifter?
Boldopsamling er overgået til
Malene Strudahl.
Klipning sker tidlig torsdag
morgen, men det kniber at
klipningen kan være helt færdig
torsdag før 60+ skal slå ud. HG
forespørger om det er muligt at
skubbe gunstart.
c. Skilt laves og sættes op 1.
september. Brug af egne bolde.
(greenkeeper)
d. Skilt med teksten ”Brug af
rangebolde ikke tilladt” sættes op
ved de 3 steder. (greenkeeper)
Besluttet at adgang for ikke
medlemmer til par-3 banen koster
25 kr. og dette inkluderer 4 bolde.

e. Tilrettet iflg. vores hjemmesiden.
Lige pt. ikke pladsproblemer på
banen. Hæves til 54 året ud og så
evalueres det.
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Mødet afbrudt pga. fremskreden tid.
Udsættes til den 24/8 kl. 17. Med den
resterende dagsorden.
f. 9/18 hul
bane
reservation
er/blokerin
g
(hvem/hvor
meget/opda
tering)
g. Udviklingspl
an for 9 og
18 hul bane
10. Opdatering fra
kontoret

11. Golfspilleren i
centrum
12. TGS organisation
roller og ansvar
(formel og
uformel)
13. TGS årskalender

14. TGS IT forslag +
Golfbox status

Snak om bookninger af banen i fht.
gunstart i fbm. Klubber i klubben.
Umiddelbart virker blokeringerne
optimale for diverse klubber.

Baneudvalget kommer med planen vedr.
udvikling.

Katarina er kommet godt i gang.
Ikke yderligere.
Medlemsmøde vedr. generel information
aftalt til 9/9-20 – afholdes ad 4 x 45 min.
Aftales med Lilje Caféen.
Kim Uldal kommer den 15/9 fra 17-19 og
præsenterer værktøjet.

AT/PL

PL/AWJ

PL

Udsættes til næste møde.

Udsættes til næste møde – fælles
kalender?
ODH fremlagde IT oplæg.
Bestyrelsen er enig om at Ole skal
fortsætte med IT.

15. Status på
droneflyvning og
hjemmeside (Ole)

Udsættes til næste møde.

16. Formål med TGS
Facebook og
Instagram (andre?)

Udsættes til næste møde.

17. Mulighed for
campingvogne

Bestyrelsen er positiv. Det skal
undersøges nærmere, lovlighed,

ODK
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parkering

anskaffelsesomkostninger.

18. Skal udvalg/klub i
klubber spørges
om forslag til
kommende TGS
budget?

Drøftet at der er et bestyrelsesmedlem i
hver udvalg. Er der et behov for
anskaffelser eller lign. kan det meldes ind
til bestyrelsen hurtigst muligt.

19. Skal der laves en
oversigt over
igangværende/nye/
mulige projekter?

Oversigt skal udfærdiges indeholde både
ideér, nye projekter og igangværende
projekter. Hvilken form drøftes på næste
møde.
Drivingrange, bane, vand, arrangementer,
udvalg, sekretariat osv..

20. Boldopsamling

Er sat i system, der er dog få bolde så der
skal indkøbes nye bolde.
Shoppen er kontaktet.
Buggyen er ikke optimal til opsamling,
greenkeepere tages med på råd ifht. evt.
nyanskaffelse af opsamler. Mht. til
opsamling bør det følge brugen af buggy.

21. Klubbens
ordensregler

Tilføjelse til skilte, hjemmeside osv:
Gæstespillere opkræves et gebyr for
manglende betalt greenfee oven i
greenfee. Bestyrelsen blev besluttet at
udgøre 200 kr, samt indkrævning af
greenfee. Baneservice informeres når
skiltningen er på plads.

22. Medlemsnyt –
nyheder hertil

Skal være i hænde i sekretariatet den 26.
august.

23. Eventuelt

Blokeringer i golfbox, tjekke især
weekendblokering, således banen ikke er
blokeret unødigt, eller hvis et
arrangement ikke afholdes. Kontoret får
denne opgave.
Kommunikation – henvendelse vedr. et
medlem i fht. Omtale iDagbladene,
henvendelse anmodes om at fås skriftlig.
Opdatering af tavler, hole in one, sættes
på næste møde.

24. Næste møde

Rykket fra 15/9 til den 22/9 kl. 19
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Per Laursen
Formand

Anders Weber-Jensen
Næstformand

Majbritt Fallesen

Ole Dalhoff Knudsen

Helle Guillaume

Anders Talbro
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