Tønder Golfklub – bestyrelsesmøde nr. 5 - 2019

Bestyrelsesmøde onsdag den 17. juni 2019, kl. 18.00 i mødelokalet.
Fremmødte:Bent, Jan, Hans Jørgen, Hans Christian, Peter, Kjeld og Erna

Åben dagsorden:
1. Bent havde udarbejdet en oversigt over de opgaver, som han som formand for Tønder
Golfklub har udført. Bestyrelsen diskuterede, hvilke arbejdsopgaver der evt. fremover
kan uddelegeres til udvalgene. Bestyrelsen drøftede også, hvilke ønsker man har
fremover til en formandsprofil.
2. Medlem Claus Hansen har sendt en henvendelse til turneringsudvalget med ønske om
at turneringer i Tønder Golf Klub balancere i sig selv og dermed have højere præmier.
Bestyrelsen fastholder, at også fremadrettet skal turneringsindtægter indgå som en
indtægtskilde i klubben, men at man kigger på en model, så at alle turneringer har et
rimelig præmieniveau.
3. Gennemgang af To-do-liste.
På hvert bestyrelsesmøde bedes den ansvarlige for et punkt på To-do listen give en
kort status over projektet.
4. Input fra Regel- og handicapudvalget
Udvalget vil gerne i løbet af foråret 2020 afholde et regel og handicap møde for hele
klubben med en ekstern foredragsholder ligesom sidst omkring de nye regler, når nu vi har
spillet med dem et års tid. Samtidig vil man redegøre for det nye World Handicap system.
Kjeld undersøger hos DGU at få Junior rating af banen, da vi mangler dette til vore juniors
spillere..
Der blev diskuteret at skifte plade afstandsmarkering i midten af banen til en model, der
vippes op a la det de har i Fredericia Golf Klub.
5. Obligatoriske punkter jfr. Bestyrelsens
a. Meddelelser fra formand og udvalg
Formand
Der arbejdes på en ændringer af el-installationen, så vi har en samlet måler i
stedet for 2 måler.
Formanden afholder møde med Nis George Bøgen angående teleslynge
indenfor en af de nærmeste dage.
Vore sponsorer mangler stadig at betale 50.000 kr.
Der er indkøbt 3 stk. parasoller a 4650 kr. De kan drejes, så de også kan skygge
for klubhuset.
Ecco låner klublokalet til et arrangement næste onsdag.
Vi oplever stadig, at der er medlemmer, der starter ud på hul 10, når der er
spillere på vej op af hul nr. 9. Det må man ikke, og det vil blive præciseret i
næste nyhedsbrev.

Baneudvalg
Greenkeepter teamet er udfordret med at få timerne til at slå til. Greens
tager mange ressourcer. Der er også gået meget tid med eftersåning og
verticalskæring af fairways.
Begynderudvalg
Der er startet i alt 83 nye kaniner i det første hold og 21 her i næste runde.
Sponsorudvalg
EDC, Mølgaard, Freibergaf Company Day arrangement den 28/6. Husudvalget
hjælper med afvikling af arrangementet.
Der har været 25 mand fra Jann’s arbejde, som var ude at prøve at spille golf.
Det kunne også være en mulighed for andre firmaer om at gøre det samme.
Web / kommunikation
Formularen til Nye medlems på hjemmesiden virker nu. Der bliver kigget på
medlemmerne i vores Facebook gruppe for medlemmerne, så vi får ekskluderet
dem, som ikke er medlem af Tønder Golf Klub. Anna Møballe vil kigge på evt.
at tage sommerbilleder af banen til vores hjemmeside. Greenkeeperen sender
yderst sjælden status på banen til vores hjemmeside Baneudvalget vil tage
dette op med greenkeeperen.
I næste nummer af Golfbladet kommer der en artikel omkring banen sammen
med en annonce omkring greenfee på banen..
Der overvejes at lave en annonce på Facebook mod greenfee spiller i det
Nordtyske område med tilbud om greenfeetil 25 Euro. .
Medlemssituationen
•

Der er dags dato 446 fuldtidsmedlemmer, så der har en nettotilgang i forhold
til budget på 9 stk.

Opfølgning på budget regnskab
Peter gennemgik regnskabet. A11 medlemskabs samme størrelse som
sidste år. Mangler ca. 175000 i indtægter alt i alt i år, og det forventes at
kunne komme i løbet af i år. Udgifterne ser også rimelig ud, så økonomien
er på sporet.
6. Henvendelser fra medlemmerne
Der var ingen.

Næste møde afholdes12/8 kl. 18:00.

