
 

 
Referat fra TGS – Bestyrelsesmøde 25.04 2022 
Kl. 17.30 – 20.00 
 
Tilstede: Per Laursen, Helle Guillaume, Erik Hallig, Henrik Hallig, Jakob 
Fahrendorff, Mike Sheridan, Thomas Andersen og Kim Møllmann 
Fraværende: Peter Ravn 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat. 
• Dagsordenen blev godkendt 
• Referatet fra 22/3-22 blev godkendt 

 
2. Økonomi (kvartalsorientering ved Flemming Stahl) 

(bilag vedhæftet) 
• Gennemgang af regnskabet, udgifts- samt indtægtssiden ser 

fornuftig ud ift. budgettet til den positive side.  
 

3. Opdatering fra FU 
• Facebook rekruttering startet op 
• Golfens dag, fremmødte 37 heraf 18 indmeldelser. Til de som 

havde tilmeldt sig men ikke mødte op, fremsendes materiale og 
tilbydes et alternativ golfens dag eventuelt tilbud om facebook 
arrangement. 

 
4. MALSK, - referat fra samarbejdsmøde, rollefordeling i forhold til daglig 

drift m.m. 
(bilag vedhæftet)  

• Fortsat dialog omkring samarbejde og forventningsafstemning. 
Udvalgte medlemmer fra bestyrelsen har forhandlingerne med 
MALSK. 

 
5. Orientering fra Sekretariatet. 

a. Hjemmesiden 
• Den nye hjemmeside er gået i luften, det ser rigtig godt ud.  

b. Medlems status (nye medlemmer og konvertering) 
• Antal medlemmer 1354, fordelt på samtlige medlemsgrupper. 

c. Malenes arbejdstid 
• Beslutning om at ansætte Malene på 37 timer. 

d. Kort orientering om den nye træner 
• Der er kun kommet positive tilbagemeldinger. FU etablerer et 

mødet med Allan for at høre hans feedback. 
e. feedback på mødet Jobcenteret 

• Behandles på næste møde 
 



 
6. Henvendelser til bestyrelsen. 

• Anpartskoncept – sendes til Michael til videre foranstaltning. 
 

7. Opdatering fra udvalgsansvarlige. 
a. Status på sponsorsituationen 

• Ser godt ud ift., planen. 
 

8. Sager til beslutning. 
 
Hvordan vil vi bruge markedsføringsbudgettet? (Thomas, Peter og 
Henrik) 

• Mangler kommentarer til dette punkt 
 
Buggy-problematikken? 

• Behandles på et ekstraordinært møde den 5. maj 
 

9. Forankring af Temamødets resultater (proces) 
• Behandles på et ekstraordinært møde den 5. maj 

 
10.  Bestyrelsens samarbejde med forretningsfører 

• De punkter hvor forretningsfører og greenkeeper skal deltage vil 
fremover fremgå af dagsordenen til de enkelte møder. 
 

11. Eventudvalg. 
• Behandles på et ekstraordinært møde den 5. maj 

 
12.  Evt. 

• Henvendelse fra medlemmer om at det er svært at nå 
strømstikket i de øverste skabe i bagladen. (Erik) 

• Kommet et forslag om jordvolde på drivingrange. Tages op med 
Rene (Baneudvalget/Per)  
 

13. Ekstraordinært temamøde: 5. maj kl. 17.30-20.00. 
 

14. Næste ordinære bestyrelsesmøde: 24/5 kl. 17.30 
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