Tønder Golfklub – bestyrelsesmøde nr. 3 - 2019
Bestyrelsesmøde mandag den 25. marts 2019, kl. 18.00 i mødelokalet.
Fremmødte: Jan, Hans Jørgen, Hans Christian, Peter, Kjeld, Bent og Erna

Åben dagsorden:
1. Førstehjælpskursus
Der er fremkommet en henvendelse fra medlemmer angående ønske om at der
arrangeres førstehjælpskursus for medlemmerne. Punktet nåede desværre ikke at blive
behandlet på dette møde.
2. Gennemgang af To-do-liste.
På hvert bestyrelsesmøde bedes den ansvarlige for et punkt på To-do listen give en kort
status over projektet. Punktet blev ikke gennemgået på dette møde.
3. Annonce i Golfbladet i 2019.
Der er indrykket en annonce i golfbladet her til 1. april samt skrevet en pressemeddelelse.
Der er lavet banner og opdaterede flyers til forårsmessen.
4. Input fra Regel- og handicapudvalet
Udvalget har lavet en kort præcisering af Out-of bounds reglen i nyhedsbrev.
Der er sammen med baneudvalget sat røde pæle op på banen. I den forbindelse beslutter
bestyrelsen, at der skal bruges dobbeltpæle for at markere overgangene for at gøre det
lettere for især greenfee spillere at se, hvor overgangene er.
5. Obligatoriske punkter jfr. Bestyrelsens
a. Meddelelser fra formand og udvalg
Formand
Bestyrelsen underskriver særlige blanket for at klubben kan få fornyetalkohol
bevillingen.
Samtidig underskriver bestyrelsen den nye forretningsorden.
Angående etablering af et teleslyngeanlæg i klubhuset vil udvalget blive
indkaldt, når alle svar fra klubberne i klubben foreligger.
Formanden har afholdt møde med husudvalget, hvor husudvalget vil undersøge
muligheden for sponsoratet for terrassemøbler og parasoller.
Hall of Fame etableres i mødelokalet med klubmester, aldersmester etc.
Hvis der skal ophænges noget i klublokalerne, skal det altid koordineres med
Jørn Ingwersen.
Vi forsøger at deltage i Efterårsmesse i Klosterhallen, hvis vi kan få folk fra
Løgumkloster til at stå der, da det er vigtigt med et lokalt islæt.
Problemerne med manglende varme i klubhuset og i maskinhallen forventes nu
at være løst med udskiftning af fremføringsrør. Der er nu også opsat vandbåren
radiatorer i gangen og på toiletterne på højre side af gangen.

Renovering af kontor, gang og depotrumforventes at blive færdig i denne uge.
Formanden har sammen med Sønderjyske Forsikringer gennemgået alle
forsikringer på maskinerne, så de er forsikret til markedsværdi, og nu har vi fået
en udvidet rørskadeforsikring på klubhusbygningerne.
Formanden og Hans Jørgen har afholdt møde med Klubber i Klubben, hvor
turneringsdatoerne er blevet lagt fast, og alle klubber blev orienteret om
Persondataforordningen, og hvordan de må/skal gøre i den anledning.
Der var ikke mange fremmødte til mødet med evt. nye frivillige. Vi har heldigvis
en stor fast skare af frivillige, men der er altid plads til nye frivillige.
Banen åbner fredag den 29/3 kl. 13 til sommergreens. Banen er den dag lukket
indtil kl. 13. Informationen kommer både på Facebook og hjemmesiden, og alle
medlemmer gøres opmærksomme på, at der skal bookes tid på golfbox.
Der spilles med oplæg til og med fredag den 5/3 på fairway.
Baneudvalg
o Ecco sponsorerer skilte til tee-stederne. Så snart vi er enige om design og
har fået godkendt greenopdelingen, går vi i trykken. De når dog ikke at blive
færdige til sæsonåbningen.
o Bent og Kjeld planlægger Jens’ arbejdsopgaver, når vi ser, hvor mange
nybegynder kommer.
o Baneudvalget har i samarbejde med greenkeeperen lagt en strategi for
klipningen og dermed indkøb af maskiner efter dette. Vi har efterhånden den
rigtige maskinpark.
o Baneudvalget flytternogle fairways i forhold til vores visionsplan samt fældet
træerne foran søen på hul 5.

Begynderudvalg
Udvalget håber, at der kommer et stort rykind mandag og onsdag i næste
uge til åbent hus arrangementerne. Der vil stå folk klar til at tage imod
gæsterne. Husudvalget laver kaffe og kage til arrangementet.
Sponsorudvalg
•
•

Som udgangspunkt er Kreditbanken sponsor på flagene på de første ni
huller og Freiberg Gruppen på de sidste ni huller. .
Der er nu ca. 229.000 kr i sponsorindtægter for i år. Det bliver dog sværere
og sværere at skaffe flere sponsorer.

Turneringsudvalg
•
•

Der mangler kun en enkelt turneringssponsor. Samme antal rækker i
turneringerne som sidste år og der er præmier til de 3 bedste i hver række.
Formanden kontakter Tønder Festival om evt. relevant annoncering i for
vores festival turnering.

Web / kommunikation
•

•

Udvalget har afholdt et møde i marts måned, hvor vi gennemgik
hjemmesiden og hvilke roller de enkelte medlemmer har i udvalget. Kurt
Gabs har taget nye opdaterede billeder som udvalget vil kigge på og sætte
ind i det omfang de passer ind i sammenhængen. Næste møde er i starten
af april.
Alle sponsorer skal vises med logo på hjemmesiden og hovedsponsorer og
birdiesponsorer skal derudover vises på skærmen i klubhuset. Erna
kontakter Kurt Gabs for at få sponsorerne ajourført på hjemmesiden hurtigst
muligt.

Medlemssituationen
•

Intet nyt.

Opfølgning på budget regnskab
•
•
•
•

Kontingentindtægten for maj er simuleret og budgettet passer.
John bogfører først, når en faktura er til betaling.
Indtil d.d. er der brugt ca. 67.000 kr. til renovering af kontor, gang og
depotrum.
Peter undersøger bogføringsprincipperne for A11 medlemskabet til næste
møde.

6. Henvendelser fra medlemmerne
På foranledning af en henvendelse fra Tina Overgaard på Facebook lægges referatet
fra generalforsamlingen ud på hjemmesiden. Bent tager også kontakt med hende for at
sikre, at hun får den tilsendt.
Bestyrelsen opfordre til, at hvis medlemmer har spørgsmål til bestyrelsen, at sende
disse direkte til formanden i stedet for at via Facebook.

Næste møde afholdes15/5 kl. 18:00.

