TGS – Bestyrelsesmøde

Tilstede: Per Laursen (PL), Anders Weber Jensen (AWJ), Ole Dalhoff
Knudsen (ODK), Helle Guillaume (HG), Majbritt Fallesen (MF)
Indkaldt til adhoc hjælp Erik Hallig(EH), Henrik Hallig (HH) og
Tomas Vilholm (TV)
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt.
Punktet Opdatering fra FU vedr. restaurant flyttes til sidst, uden
deltagelse af EH, HH og TV.
2. Økonomi
Flemming deltager først på januar- mødet. Status på medlemsafgang pt.,
endelig status først efter 30/11. Pt. færre udmeldte set i forhold til de
senere år. Nyeste data kommer med i nyhedsbrev.
Hurtig gennemgang af økonomi.
3. Budget 2020/2021
Intet nyt
4. Opdatering fra FU
•

TeeBox – aflyst igen, foreslår nyt møde forud for næste
bestyrelsesmøde

•

Restaurant (kun for bestyrelsen)
a. Udlejning praktisk omkring dette. Nyheder vedr. processen,
opslag slået op vedr. søgning af ny forpagter.
Overdragelse 30. november kl.12:00.
•

Golfspilleren i Centrum
Tages op på bestyrelses seminar i januar

•

Ansøgning om udlodningsmidler via DIF
Ansøgt om udstyr til begyndere/ rekruttering / skolegolf

•

Ansøgning Miljøfond ved Dansk Golf Union
Til vores bi-projekt, beplantning til at fremme forholdene for bierne.

5. Henvendelser til bestyrelsen
Prøvehandlingskonference – tilbud. (HH deltager)
Opsamling af bolde – ønske om løsning som tidligere år.
Egne bolde på indspils green skal effektueres, både med skiltning og i
nyhedsbrev igen, var omtalt i november nyhedsbrev.
Ønske om en lille folder til Pay&play spillere, vedr. etikette og forventet
opførsel på banen, samt skilte på 9 huls-banen vedr. dette.
6. Generalforsamling
Der er stadig ikke åbnet op for at kunne afvikle generalforsamling.
Kommunen vil ikke udlåne et lokaler ud under nuværende
omstændigheder.
7. Opdatering fra udvalgsansvarlige
Begynderudvalg og rekrutteringsudvalg:
Afholdt møde 23.11.20. Planlægning af kommende sæson, forventer at
skulle bruge ca. 22 frivillige hjælpere til at løfte opgaven hen over
sæsonen.
Der er nedsat 2 arbejdsgrupper – den ene ser på mandagsturnering, den
anden på træning.
Tryksager, foldere samt andet materiale udarbejdes inden udgangen af
januar.
Frivillig, hvad skal der til for at være frivillig. Udmelding i ca. februar,
hvad der kræves og hvad man får som frivillig hjælpere til begynderne.
Ingen aktivitet i andre udvalg.
• Anvendelse af hjælp til udvalg / reorganisering af udvalgene
Sponsorudvalg
- AWJ
Regel og handicap - Michael Sheridan (eneste i klubben)
Sportsudvalg
- MF
Juniorudvalg
- MF – inddrage junior far og mor der har interesse.
Baneudvalg
- PL (herunder også husudvalg og baneservice)
Turneringsudvalg - HG
Begynderudvalg
- ODK og TW
Rekrutteringsudvalg - EH, HH og TW
Kommunikationsudvalg – PL kontakt til Henrik Mep og Hanne Michaelsen
Anders Talbro udtræder af bestyrelsen og baneudvalget, når
medlemsskabet ophører.
8. Opdatering fra kontoret udgår fremadrettet da der orienteres fra FU vedr.
dette.
9. Medlemsnyt – nyheder hertil
Nyeste data vedr. medlemsstatus

Julegave tilbud på lektioner
10. Eventuelt
TW har undersøgt vedr. leje af skurvogn, her skal vi være obs. på højden.
DAN REGN kommer i næste måned og ser på udnyttelse af
opsamlingsvandet som vi kan benytte.
Vertikalskæring sker til foråret.
11. Næste møde 15.12.2020
Møderække vedr. 2021
23/1 (8-16) seminar
23/2
23/3
20/4
25/5
24/6
24/8
21/9
26/10
17/11 generalforsamling
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