
 

 
Referat fra TGS – Bestyrelsesmøde 18.01. 2022 
Kl. 17.30 – 20.00 
 
Tilstede: Per Laursen, Helle Guillaume, Erik Hallig, Henrik Hallig, Jakob 
Fahrendorff, Mike Sheridan,Thomas Andersen, Kim Møllmann 
Fraværende: Peter Ravn 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat.  
• Dagsordenen blev godkendt.  
• Referatet af 16/12-21 blev godkendt. 

 
2. Økonomi (kort orientering) 

• Ser fornuftigt ud, dog skal vi være opmærksom på 
varmeregninger (naturgas) samt stigende elpriser. 
 

3. Opdatering fra FU 
a. GLFR (evt. digitalt møde) 

• Arrangeres i forbindelse med Golf kickoff seminar møde den 26. 
februar. (Per) 

b. Spørgsmål til MALSK kontrakten, udleveret ved sidste møde 
• Der var ingen kommentarer. Helle og Kim mødes med MALSK i 

februar (Helle) 
c. Drøftelse af greenfeepriser 

• Bestyrelsen besluttede at ændre greenfeeprisen på 9 hullers 
banen til 200 kr. og 300 kr. for 2 runder gældende fra den 1.april 
2022. Greenfeepriser på 18 hullers banen bibeholdes indtil 
videre. (Per) 

d. Pris for træningstimer 
• Bestyrelsen besluttede at sættes prisen op til 225 kr., fra 

nuværende 200 kr. (Per) 
e. Pris for golfkørekortet 

• I princippet bør det have en pris, men tages ind i den fremtidige 
aftale/drøftelse om træningstimer. 

f.  Majbritt – Facebook 
• Bestyrelsen besluttede, at Majbritt fortsætter. (Per) 

g. Kalenderoversigt – status 
• Hænges op på opslagstavlen ved greenfee bestilling/booking og 

lægges på hjemmesiden. Oversigten omhandler 9 huller, 18 
huller og træningsfaciliteter. (Helle) 
 

 



 
 

4. Henvendelse til bestyrelse. 
Intet 

• Thomas har haft en dialog med Henrik Dalsøe omkring 
juniorudvalget om aktiviteter/sommercamp, spurgte ind til om 
han må gå videre med arbejdet. Bestyrelsen gav grønt lys. 
(Thomas) 

 
5. Opdatering fra udvalgsansvarlige. 

a. Opdatering fra Markedstingsudvalg (drøftelse af sponsorat: præmier 
og ydelser)  

• Der blev givet en orientering af Thomas. 
b. Turneringsudvalget  

• Bestyrelsen fik forelagt turneringsplanen. Der arbejdes videre 
med sponsorater til de enkelte turneringer. (Helle/Jakob og 
Thomas) 
 

6. Eventuelt sager til beslutning.  
a. Jordvold bag greenkeeperlade 

• Bestyrelsen besluttede, at der tages kontakt til Renex, at komme 
med et samlet projekt til Golf kickoff seminar mødet den 26. 
februar. (Mike) 

b. Sponsormedlemsskab for egne medlemmer 
• Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med 

sponsormedlemsskab for egne medlemmer. (Thomas) 
c. Klublokalet 

• Bestyrelsen besluttede, at fortsætte det gode arbejde med 
istandsættelse af klublokalet. (Erik og Kim) 

d. Indendørs golf  + renovering af træningsfaciliteter 
• Der blev talt om forskellige løsninger. Tages op igen til Golf 

kickoff seminar mødet den 26. februar. (Per) 
 

7. Strategimødet, input fra bestyrelsesmedlemmer 
• FU laver et oplæg til strategimødet som rundsendes til 

bestyrelsen for input. Input sendes til formanden. 
 

8. Evt.  
• Tilbagemelding fra de forskellige udvalg om nuværende 

medlemmer, kontakten/tilbagemelding foretages af de 
ansvarlige udvalgsmedlemmer i bestyrelsen. 

• Erik og Lars Frederiksen har deltaget i begynderkursus. Erik gav 
en kort orientering. 

• Kim og Lars Frederiksen deltager i et kursus i fastholdelse af 
nye medlemmer den 25. januar. 
 

9. Næste møde: 26/2 kl. 8.30-14 (TGS seminar) 
     



 
 
 
 
 
 
 
Formand Per Laursen  Næstformand Erik Hallig 
 
 
 
Helle Guillaume   Henrik Hallig 
 
 
 
Jakob Fahrendorff   Mike Sheridan 
 
 
 
Peter Ravn    Thomas Andersen 
 
 
 
Referent Kim Møllmann 
 

 
   


