
Referat, ordinær generalforsamling i TGS den 29. november 2022. 

Bestyrelsen præsenterer sig. 

1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Torben Vissing. Torben Vissing blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indkaldt jf. vedtægterne. 

Referent: Jette Hallig. 

2. Formand Per Lauersen (PL) aflagde beretning om klubbens virksomhed for det forløbne år. Michael 
Brink er kommet til som manager. Allan Kristensen er kommet til som træner. Støtteforeningen opgøres 
først i december, der kom over 100 medlemmer. Kontingentet går til blandt andet beplantning på banen. 
Arrangementet ”Kvinder og golf” er blandt nye tiltag, som Michael Brink har hjulpet frem. PL ønsker 
klubbens turneringsspillere tillykke med resultaterne og takker de frivillige, stab og bestyrelse. Angående 
aftaler med andre klubber: Dragsholm og Næstved fortsætter med fritspils-ordninger. Korsør fortsætter 
med reduceret greenfee.   

Spørgsmål: 152-1194: Hvad siger Korsør til en fortsat fritspilsordning med Trelleborg. PL svarer, at de ikke 
er interesserede. 

3 Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse ved næstformand Erik Hallig (EH). 

God balance i regnskabet, ros til greenkeeperen for at passe på omkostningerne til vedligehold af banen. 
Resultatet ligner budgettet. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

4 Forelæggelse af budget og kontingent 

Energiomkostninger kan motivere en stigning i kontingentet på 20 kr pr måned, som er et energitillæg. Det 
giver 240 kr årligt. Hermed hænger budgettet sammen. Næste år vil tillægget skulle vedtages igen. 

152-944: Du nævner opvarmning med gas. Hvordan forestiller man sig fremtiden? EH nævner, at det er til 
drøftelse fremover. 

Forsamlingen godkender fremlæggelse af budgettet. 

Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 

Tre grundlæggende principper for kontingenter i TGS 
1. Understøtte løbende rekruttering og fastholdelse. 
2. Incitament til at skifte til 18 huls medlemskab. 
3. Alle TGS medlemmer skal betale et fair kontingent, hvilket vil sige der skal være 

sammenhæng mellem pris og rettigheder + et bidrag til TGS overskud/fremtidige 
udvikling. 

  
Hvorfor har vi valgt netop at hæve prisen på disse kategorier 

• 9-hulsbanen skal ikke længere fungerer som rekrutteringsplatform. Vi vil fremad rettet 
indføre et prøvemedlemskab som skal understøtte rekrutteringen. 

• Der er pt en Skæv kontingentbelastning af medlemmerne 
• Ønsker om sikker drift (økonomi) og langsigtede forbedringer af klubbens infrastruktur 

og faciliteter. 
• Øge overgangen til 18 hullers medlemskab 

 



 

 

 

Kirsten 152-1906: Overvejer bestyrelsen mulighed for et 12-hullers medlemskab? Bestyrelsen finder det 
ikke aktuelt. 

152-930: Hverdagsmedlemmer, overvejer bestyrelsen at forny denne medlemsform? Det gør den ikke. 

152- 3536 Carsten: Hvor mange medlemmer er der på de forskellige typer? 

Henrik Hallig (HH) svarer. Dirigenten konstaterer, at der ikke er nogen indvendinger. 

Forsamlingen godkender kontingentforslaget fra bestyrelsen. 

5 Forslag fra bestyrelsen: 

PL fremlægger forslagene.  

 

Forsamlingen godkender forslagene med applaus. 

 

6 Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag fra nogen medlemmer. 



7 Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år. 

På valg er Helle Guillaume, Henrik Hallig, Erik Hallig.  

Alle modtager genvalg. Dirigenten spørger, om der er andre opstillere. Det er der ikke. De er valgt med 
applaus. 

8 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Peter Ravn og Thomas Andersen er på valg. Dirigenten spørger, om 
der er andre opstillere. Det er der ikke. De genvælges af forsamlingen. 

9 Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Flemming Stahl fra Dalsgaard, Stahl og Wøldike 
statsautoriserede revisorer. Der er ingen indvendinger fra forsamlingen og Flemming Stahl genvælges. 

10 Eventuelt: 

152-3618: Er det tilladt at medbringe hunde på golfbanen? Det generer, at de lægger deres 
efterladenskaber. Bestyrelsen svarer, at det er tilladt, når hunden føres i snor. Ræve kan være skyldige. 

152-884: Ønsker et førstehjælpskursus for medlemmerne, det ville være specielt godt at få at vide, hvordan 
hjertestarteren fungerer. 

152-250: Vi har behov for at have en hjertestarter. Michael Brink svarer, at han er på vej til at få sat en op 
ved lynskuret ud over den, der hænger ved klubhuset. 

PL takker dirigenten og referenten.  

 

 

 

 


