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: 23.09.2020

Fraværende:

Dagsordenspunkt

Konklusion

1. Godkendelse af
sidste referat

Referatet fra sidste møde blev
godkendt.

2. Bestyrelsens
forretningsorden

Der er ved et par lejligheder
konstateret at der en stærk begrundet
mistanke om at AT har forbrudt sig mod
tavshedspligten ifht. forretningsordenen
vedr. bestyrelsesarbejdet i TGS.
Den øvrige bestyrelse har et
mistillidsvotum til Anders Talbro, og
han deltager derfor ikke i
bestyrelsesmøder fremadrettet.
Herefter forlod Anders Talbro mødet.

3. Økonomi –
v/Flemming Stahl

Gennemgang af regnskabet frem til
31/8-20. Det ser fortsat godt ud, vi
forventer et større overskud end
budgetteret.

4. Budget 2020/2021

Drøftelse af budget 20/21, der arbejdes
videre med budgetplanlægningen og
afventer afslutningen af dette års
regnskab for sidste planlægning.

5. Opdatering fra FU
• TeeBox

Teebox inviteres til et dialogmøde. Stig
inviteres også til mødet.

•

Restaurant

Ansvarlig

Deadline

Orientering om situation.
Der arbejdes på en udvidelse af
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•

Forlængelse af
fritspilsordning
er

fritspilsordningerne vedr. 20/21

•

Forespørgsel
Arrangement i
2022

Drøftet i bestyrelsen – og givet grønt
lys.

•

Annoncering

Gennemgået – PL aftaler videre med
golfavisen.

•

Buggies

Aftale ved at blive indgået vedr. leje af
buggies i en 3 årig periode.

•

Udlejning af
kontor

Der er indgået en aftale om udlejning af
et kontor på førstesalen, ved siden af
Stigs kontor.

6. Henvendelser fra
medlemmer

Gennemgang af henvendelser. PL
svarer henvendelserne.

7. Generalforsamling

Slagelse Kommune har meddelt at der
ikke udlånes lokaler til forsamlinger
over 50 personer i resten af 2020.
Derfor forventes generalforsamlingen
udskudt. Budget, regnskab og
dagsorden udsendes jf. vedtægterne.
Ny dato meddeles så snart det er
muligt jf. myndighedernes anbefalinger.

8. Opdatering fra
udvalgsansvarlige

Sponsorudvalg: arbejder stadig på
aftaler.
Begynderudvalg skal evaluerer i
oktober
Turneringsudvalg: Møde i går.
Planlægning af Lyserød Lørdag.
Snart drøftelse af kalender for 2021
Junior: Sidste træning 30/9-20.
Sportsudvalg: Afvikling af
klubmesterskaber. Sportsudvalget
udarbejder et oplæg vedr. afvikling af
klubmesterskaber i 2021
Baneudvalg. Nedsat en gruppe vedr.
plan for træer de næste 3 år.
3 og 4 bolde har fortrinsret i weekends.
Gummimanchetter til flagstænger: vi
ser på det igen til næste sæson.
Rekrutteringsudvalg: Møde den 22/9. Et
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ønske om at fortsætte med FB
kampagne i foråret 2021. Planlægning
af nogle mere faste forløb med træner.
Styrkelse af begynderudvalget.
Der skal bruges flere kræfter på at
fastholde de nye medlemmer.
9. Opdatering fra
kontoret

Samtaler har været afholdt med de 2
ansatte i sekretariatet.
Buggies bliver ofte afleveret i dårlig
opryddet stand, implementering af en
efteropkrævning på rengøringstillæg for
at komme problemet til livs.

10. TGS organisation
roller og ansvar
(formel og
uformel)

ODK fremsender forslag.

11. TGS årskalender

Der skal udarbejdes årskalender med
klar struktur.

12. TGS IT forslag +
Golfbox status,
herunder
blokeringer (Ole)

Rettigheder til systemer ændres og
tilpasses den enkelte bruger. ODK
arbejder på sagen.
Blokeringer: Der er ikke noteret i
golfbox, så man kan ikke spore hvem
eller hvorfor der er blokeret. Ønskes at
der noteres til hvad, og hvem der har
lavet blokering.
Ved turneringer laves blokeringen via
turneringsmoduler.

13. Status på
droneflyvning og
hjemmeside (Ole)

Er godt i gang.
Hjemmesiden: Ny hjemmeside skal
laves fra bunden.

14. Formål med TGS
Facebook og
Instagram

Der skal udarbejdes strategi, der kan
trækkes på sekretariatets kompetencer
her.

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

Hvilket behov er der for de enkelte
udvalg for evt. uddannelse eller. Lign.

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

Ja det skal der. Kan implementeres i
det nye it opsæt.

17. Medlemsnyt –
nyheder hertil

Generalforsamling – info heromkring.
Obs på logoer i medlemsnyt.
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Klubmesterskaber, sponsormatch,
frivilligmatch.
Nyhed omkring Stig.
Turneringsudvalg – nyhed.
18. Eventuelt

Intet

19. Næste møde

20.10.2020 kl.17:30

Per Laursen
Formand

Anders Weber-Jensen
Næstformand

Majbritt Fallesen

Ole Dalhoff Knudsen

Helle Guillaume
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