
 

 
TGS – Bestyrelsesmøde 22.03. 2022 
Kl. 17.30 – 20.00   
REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat.  
Godkendt 
 

2. Økonomi (orientering ved Flemming Stahl) 
Saldobalancen for perioden 01.10. – 28.02.22 blev forelagt. 
På indtægtssiden  
Kontingent: der er balance mellem budget og regnskab.  
Samlet regnskabsresultat i forhold til budget har et plus på knap 55t. 
På omkostningssiden 
Inden sæsonstart et underskud på knap 246t. 
Vi skal holde fokus på stigende priser på driftsmidler 
Vi forventer en kontingentindtægt på ca. 250t. 
Greenfeepriserne stiger med 25 kr., men til gengæld vil der være frie 
bolde til 18-huls besøgende. 
Støtteforeningen: Vi kan nu søge om andel i momsrefusionspuljen.  
Halvårsregnskabet fremlægges på bestyrelsesmødet den 25.4.  

 
3. Opdatering fra FU 

a. Trænersituationen 
Samtale og forhandling med mulig ny træner fortsætter. Bestyrelsen 
håber, at en ansættelse kan falde på plads tæt på sæsonstart. 

b. Sekretariatssituationen 
Michael og Malene er kommet godt i gang med samarbejdet. 
Malene skal på barsel hen på sommeren. Michael udarbejder liste 
over sekretærens arbejdsopgaver så et fremtidigt timetal kan 
fastsættes. 

c. Klublokalet 
Der arbejdes videre med klublokalet. Det er aftalt med MALSK, at 
To Go Barens udbud kan medbringes i klublokalet. 

d. Golfens Dag 
Ud fra sidste års erfaring havde Rekrutteringsudvalget et forslag om 
maks. 60 deltagere. Michael deltager i planlægningsmøde den 
24.3. I fællesskab kan udvalg og manager måske planlægge med et 
højere antal. 

 
4. Orientering fra Sekretariatet. 

a. Hjemmesiden 
    Hjemmesiden er snart klar til at gå i luften. Malene har arbejdet med  
    nyt design. Bestyrelsen får et link, så vi kan se status på arbejdet. 
    Sekretariatet vil gerne udarbejde infomateriale for samtlige udvalg. 

 



 
 
b. Medlemsstatus 
    Michael er ved at udarbejde månedsoversigt med medlemsantal og   
    kontingentkategorier. Der arbejdes på en forenkling i forhold til antal. 
    

5. Henvendelse til bestyrelsen. 
a. Venskabsturnering for hold 
   Orientering ud fra tilsendt materiale. Vi indgår ikke i det koncept i år. 
b. Range bolde på indspilsbanen – der er ønske om at vende tilbage til,   
    at vi kan bruge range bolde. Indkøb af ”boldopsamlingssvabere”.       
 

6. Opdatering fra udvalgsansvarlige. 
a. Status på sponsorsituationen 
    Michael og Malene har arbejdet med en overskuelig struktur for ind- 
    hold i sponsorater. Ligger som mappe på nettet. Alle aftaler gennem-       
    gås. 
b. Status på samarbejdet med Roskilde (Mike) 
    Der er sendt et oplæg til Roskilde. 
 

7. Eventuelt sager til beslutning. 
Mike foreslår, at klubben køber et link til Brian Oswalds regelunder-
visning. Link for medlemmer kan sælges gennem sekretariatet. 

 
8. Orientering om MALSK-mødet  

Forhold der vedrører medlemmernes brug af MALSK-spisehus blev 
drøftet. Herunder brug af klublokalet. Punktet tages op på næste 
møde. 

 
9. Forankring af Temamødets resultater Udsat 

 
10. Medlemsmødet den 23/3 

Punkter blev aftalt. 
 

11.  Bestyrelsens samarbejde med forretningsfører Udsat 
 

12.  Evt. 
 

13. Næste møde: 25/4 kl. 17.30 
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