Tønder Golfklub – bestyrelsesmøde nr. 4 - 2019
Bestyrelsesmøde onsdag den 15. maj 2019, kl. 18.00 i mødelokalet.
Fremmødte: Jann, Hans Jørgen, Hans Christian, Peter, Kjeld og Erna
Fraværende: Bent

Åben dagsorden:
1. Førstehjælpskursus
Der er fremkommet en henvendelse fra medlemmer angående ønske om at der
arrangeres førstehjælpskursus for medlemmerne.
Punktet bliver udskudt til oktober 2019.
2. Driving Range
Baneudvalget sætter net op mellem driving range og par 3 banen, så spillerne på par 3
banen ikke så let risikerer at blive ramt af vildfarne bolde fra driving range. Nettet skal gå
fra jorden og opad. Kjeld aftaler det praktiske med Theodor. Boldopsamleren er repareret
og kører fint igen.
3. Formandspost næste år
Bestyrelsen havde en kort drøftelse om, at der skal findes et formandsemne inden næste
generalforsamling, hvor vores nuværende formand Bent stopper.

4. Gennemgang af To-do-liste.
På hvert bestyrelsesmøde bedes den ansvarlige for et punkt på To-do listen give en kort
status over projektet.Udskudt til næste møde.
5. Input fra Regel- og handicapudvalet
Udvalget har næste møde i starten af juni, hvor man bla. vil drøfte, hvordan vi vil indføre
det nye handicap-system fra 2021.

6. Obligatoriske punkter jfr. Bestyrelsens
a. Meddelelser fra formand og udvalg
Formand
Den 2/6 spiller Jann, Hans-Jørgen og HC med en journalist fra Golfbladet. Jann
aftaler bespisning med Husudvalget til efter spillet.
Baneudvalg
o I gang med at renovere herre tee stedet på hul 11 og hul 15.

o Vi kommer til at bruge penge på vanding af fairways. Forhåbentlig kan vi så
slippe for at skulle så mere efter og der hvor vi har sået efter, får græsset
bedre betingelser for at gro.
o Greens er virkelig blevet meget bedre og mere jævne. På fairways forsøger
man at klippe lidt mere efter udviklingsplanen.

Begynderudvalg
Næste åbent hus onsdag den 12/6 og fredag 14/6. 83 nye er indtil nu
begyndt på nybegynderforløbet for at erhverve golfkortet.
Skal se på script til indmeldelseblanketten på hjemmesiden, da John ikke får
en kopi af det på kontoret.
Sponsorudvalg
•
•

Der mangler nogle enkelte betalinger fra sponsorer. Det er meget få i forhold
til sidste år.
Company day den 28/6 Freiberg/Mølgaard/EDC. HC aftaler med
husudvalget angående hjælp.

Turneringsudvalg
•
•

Golfexperten flyttes hen som sponsor for Festivalturneringen og, så er Visby
sponsor for den kommende turnering.
Lave en sponsorturnering med Texas Scramble. Hver sponsor kan invitere
et antal personer med.

Web / kommunikation
•

Skal prøve at få ryddet op i medlemmerne af Facebook gruppen for
klubbens medlemmer.

Medlemssituationen
•

Intet nyt.

Opfølgning på budget regnskab
•

Peter gennemgik regnskabet, og vi følger budgettet.

7. Henvendelser fra medlemmerne
Ingen henvendelser.
Næste møde afholdesmandag den 17/6 kl. 18:00.

