
 

 
TGS – Bestyrelsesmøde 16.12. 2021 
Kl. 17.30 – 20.00 – referat 
Tilstede: Per Laursen, Helle Guillaume, Erik Hallig, Henrik Hallig, Jakob 
Fahrendorff, Mike Sheridan, Peter Ravn, Kim Møllmann 
Fraværende: Thomas Andersen 
 
 

1. Godkendelse dagsorden og sidste referat. 
• Dagsordenen blev godkendt.  
• Referatet af 22/11-21 (konstituering af bestyrelsen) blev 

godkendt. 
• Forretningsordenen blev vedtaget og underskrevet. 

 
2. Økonomi 

Drøftelse af fremtidig struktur og bemanding i klubben. Foretages med 
baggrund i møde med revisor den 8.12.  

• Det blev besluttet at søge en golfmanager/forretningsfører med 
tiltrædelse senest den 1. marts 2022. Stillingsopslaget vil blive 
fremsendt til respektive kanaler lokalt samt diverse jobportaler.  

 
 

3. Opdatering fra FU (forretningsudvalget) 
Samarbejde med Spisehuset Malsk. Bilag fremsendt 
Fremtidigt samarbejde med Shoppen. Bilag fremsendt. 
Orientering om ansøgningsmuligheder for fremtidige projekter. Ved PL 

• Samarbejdet med Spisehuset Malsk drøftet. Evaluering af 
aftalen mellem Trelleborg golfklub og Spisehuset Malsk 
foretages hvert år i 1.kvartal. Næste møde med Spisehuset 
MALSK er Q1 2022. 

• Samarbejdet med shoppen blev drøftet. 
• Der blev drøftet forskellige ansøgningsmuligheder: 

o Udlodningsmidler.dk 
(https://www.udlodningsmidler.dk/puljer/ ) 

o Dansk Golf Union, golfsporten natur- og miljøfond 
(https://www.danskgolfunion.dk/artikel/golfsportens-
natur-og-milj%C3%B8fond. 

 
4. Henvendelse til bestyrelse, 

Fremsendt forslag fra medlem om kortere teesteder for damer. 
Offentlig færdsel på banen. 

• Forslaget om kortere teesteder for damer blev drøftet, det er en 
god ide. Forslaget lægges over i baneudvalget. 

• Offentlig færdsel på banen, der har været situationer med 
borger som har bevæget sig på området uden, at de har været 

https://www.udlodningsmidler.dk/puljer/
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/golfsportens-natur-og-milj%C3%B8fond
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/golfsportens-natur-og-milj%C3%B8fond


 
opmærksom på hvordan man færdes på arealer omkring/på en 
golfbane. Der tages kontakt til kommunen angående manglende 
skiltning om færdsel omkring/på en golfbane. 

 
5. Opdatering fra udvalgsansvarlige. 

Drøftelse af snitflader for gensidig orientering. 
FU foreslår at Markedstingsudvalg og Turneringsudvalget kommer på 
dagsordenen på mødet i januar. 

• Gensidig orientering vurderes af de enkelte udvalgsmedlemmer 
hvad/hvilke emner der relevante for bestyrelsen samt senere 
udmelding til medlemmerne. 

• Det blev besluttet at Marketingsudvalget og Turneringsudvalget 
er med som punkter på dagsordenen på januar mødet. 
 

6. Orientering fra Mike vedrørende fremtidigt samarbejde med Roskilde 
Golfklub. 

• Der indgås et samarbejde med Roskilde Golfklub. Ideudveksling 
mellem begge klubbers bestyrelser. 

 
7. Eventuelt sager til beslutning. Aftale om fremtidig procedure.  

• Beslutnings emner skal være sendt til FU senest 8 dage før det 
bestyrelsesmøde, hvor det ønskes drøftet. 

     
8. Evt. 

• Dato for medlemsmøde, tirsdag den 1. marts 2022, kl. 18.30-20. 
• Henvendelse fra GLFR baneguide, greenkeeperguide, 

repræsentant inviteres til dialog. 
• DGU har spurgt om vi er interesseret i at få opstillet elstandere 

til opladning af biler. Tilbagemelding til DGU, at vi er 
interesseret. 

• DGU har spurgt om vi kan stille anlægget til rådighed for en 
Paragolfturnering, som led i en landsdækkende turnering. 
Tilbagemelding til DGU, at vi gerne indgår i en dialog. 
 

9. Næste møde 18.1. 2022. 17:30. – 20.00 
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