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Referat 
TGS bestyrelsesmøde 
  
 

Mødeleder: Per Laursen 

Referent: Kim Møllmann 

Dato: 25. oktober 2022 

Varighed: 17.30-20.50 

 

Tilstedeværende:  
Per Laursen, Helle Guillaume, Erik Hallig, 
Henrik Hallig, Mike Sheridan, Jakob 
Fahrendorff, Peter Ravn og Kim Møllmann 
 
Revisor Flemming Stahl 
Chefgreenkeeper René Hansen 
 
Fraværende:  
Thomas Andersen 
Golfmanager Michael Brink 
 

 
Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. 
Godkendelse af 
dagsorden og sidste 
referat. 

Dagsordenen blev godkendt, referatet fra 
sidste møde blev godkendt. 

  

2. 
Økonomi 
(Orientering ved 
Fl.Stahl) 
Årsresultat og budget 

Fl. Stahl orienterede om regnskabet, 
årets resultat samt det foreløbige budget 
for næste år. 
 
Vi ligger noget under det forventede, da 
vi sidst snakkede i juni. 
 
Hvis vi sammenholder med budgettet: 
 
Indtægterne nået på de væsentligste 
parametre, såsom; 
- Kontingentindtægter. 
- Greenfeeindtægter. 
- Sponsorer 
- Forpagtning 
 
Samlet ca 7 mio, ca 200.000 i 
merindtægt i forhold til budgettet. 
 
Omkostningerne, der er sket en stigning, 
den store forskel er sket i ejendommens 
drift, rengøring og forbrugsdelen. 

- Ejendommens drift, rengøringen 
og forbrugsdelen. Budget 500,000 
vi lander på ca. 800.000, dvs. 
300.000 mere end forventet. 
 

Samle ca 5,7 mio, ca 120.000 i 
merforbrug i forhold til budgettet. 

Bestyrelse  
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Efter finansielle indtægter/udgifter samt 
afskrivninger, lander vi med et overskud 
på ca 205.000 lidt lavere end 
budgetteret. 
 
Det endelige regnskab samt oplæg til 
næste års budget vil blive fremlagt i 
forbindelse med generalforsamlingen den 
29. november. 
 

3. 
Ansøgning til 
’Golfsportens natur- 
og miljøfond’ (bilag) 
+ drøftelse af 
vintergreens på 18 
huls banen (René 
Hansen deltager). 

HH og RH aftaler videre omkring 
ansøgning til Golfsportens natur- og 
miljøfond. 
 
Vintergreens på 18 hullers banen 

- anvender de første 9 huller, der 
etableres vintertees og 
vintergreens. 

HH 
 
 
 
RH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Orientering fra 
sekretariatet 
(medlemsudvikling 
m.v.) 

Bestyrelsen gennemgik materiale omkring 
medlemsudvikling. Udviklingen er positiv. 
 
Det ser ud som at vores strategi om 
rekruttering samt fastholdelse holder. 

FU  

5.  
Samarbejdsudvalg 
 

Der holdes samarbejdsudvalgsmøde den 
3. november, som faciliteres af MB. 
 
 

FU/EH  

Pause 
Herefter fortsætter mødet kun for bestyrelsen. 

6. 
Generalforsamling 

PL kom med flere forslag til dirigentrollen 
til generalforsamlingen. Der tages kontakt 
til de berørte. 
 
Generalforsamlingen holdes på 
Antvorskov skole, kantinen den 29.nov, kl 
19. 
 
I den forbindelse vil dato for udmeldelse, 
den 30. november 2022, bliver forlænget 
med 14.dage. 
 

PL  

7. 
Kontingentfastsæt-
telse for 2023 
 

Bestyrelsen diskuterede 
kontingentfastsættelse. Forslag 
fremsættes til generalforsamlingen.  

Bestyrelse  

8. 
Opdatering fra FU 
(Malsk m.v.) 

FU orientering om møder afholdt med 
MALSK. 

MB 
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9. 
Henvendelser til 
bestyrelsen. 

Der er kommet henvendelse på 
afdækning af strømudtag til buggy, inden 
det bliver for koldt. Dette kigges der på, 
når buggy køres i laden. 
 
Der har være en henvendelse omkring lyd 
af flyvende projektil ved hul 26.Der er 
efterfølgende været en konstruktiv dialog 
med skydeklubben. Man vil fremover 
have en tættere dialog.  

MB 
 
 
 
 
PL 

 
 

10. 
Opdatering fra 
udvalgsansvarlige. 

Sportsudvalget 
- tilmelde et seniorhold og et 

herrehold mere til næste år. 
Sponsorudvalget 

- Har reelt ikke ret meget at lave, 
efterlyser en plan fra bestyrelsen. 

Planteudvalget 
- Plantedag den 4. december, 

budget 26.000 kr. 

EH 
 
 
 
PR 
 
 
MS 

 

11. 
Eventuelt sager til 
beslutning (varme/el) 

Emnet blev drøftet. 
 
 

Bestyrelsen  

12.  
Aktionslisten? 

Aktionslisten blev ikke gennemgået. KM  

13. 
Evt. 

Fonde 
- Der er nogle fonde som har givet 

penge til forskellige etableringer i 
golfklubber. Synes vi skal søge en 
eller flere af fondene til en 
vandkanon, nye teesteder osv. 

 

HH/MS  

12. 
Næste møde: 
Formøde til 
generalforsamlingen 
den 7. november kl. 
17.30  
 

Generalforsamlingen skal planlægges. 
 
Der skal foretages underskrift af 
regnskabet samt færdiggørelse af det 
endelige budget. Fl. Stahl deltager. 
 

Bestyrelse 
 
 

 

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


