
Indkaldelse l Bestyrelsesmøde 

9 marts 2020

Dagsorden
Deltagere:  Brian, HC, Kjeld, Hans Jørgen, Jann, Pia. Og suppleanter: Michael, Tage

Fraværende: Peter

Åben dagsorden

1. Gennemgang af To- do – Liste

2. Handicap og regel seminar.
Der er fremkommet ønske om at deltage i et seminar ved DGU.
Ønsket om at deltage i seminar er godkendt.

        
3. Reklame spil gra s 2020

 Manfred, Kjeld og Brian har holdt møde med aviserne - reklamen kommer i 4 forskellige aviser 
i DK og D – udkommer 19 marts.

Obligatoriske punkter på dagsordenen.

1. Punkter fra formanden.
 

 G7 møde opdatering
Brian deltog ikke i mødet pga. sygdom, men a alen med G7 fortsæ er som sidste år.

 Er der skrevet under på børn og unge a est  
Dem som skal arbejde med børn og unge skal skrive under på en børn- og ungea est, de e
skal gøres hur gst muligt. Der er tale om følgende personer: Jens-Kjeld og Michael.

 Dona oner medlemmer – opdatering  
 Klubben har fået en del dona oner vedr. momskompensa onen for dri såret 2020 l 

udbetaling i 2021.
Vi mangler dog stadig et beskedent antal dona oner, men de e er vi i bestyrelsen så 
op mis ske på nok skal lykkes, og har på baggrund heraf valgt at sæ e gang i projekt p-
plads.

 Møde med kontorfrivillige den 17. marts kl. 19  



Der er kommet 4 lsagn om hjælp på kontoret ind l videre. De e er Peter Feddersen, 
Susan Pia Søkilde, Birthe Jakobsen, Tommy Kirk,
Der sendes en mail l sidste års hjælpere for at se om nogen vil fortsæ e.
Banekontrol – telefonpasning – salg af bolde, handsker lbehør fra kontoret.

 Opdatering på golf for kroniker.  
Tønder kommunes kultur og fri d a older møde på onsdag, hvore er vi får at vide om vi 
får det forventede lskud. Får vi dem laves der en pressemeddelelse, samt reklamer sender
ud l de respek ve foreninger. 

2. Punkter fra Baneudvalg
 Vandingsanlæg   – Status, da ansøgningen endnu ikke er godkendt, er projektet på stand by.
 P-plads   – Der blev fremlagt plan med nyt budget, der kan spares betragteligt, ved at lave 

det på frivillig basis. – Projektet sæ es i gang hur gst muligt for at mindske generne for 
medlemmerne.

 Åbning af banen 1. fredag i april   – under forudsætning af vind og vejr åbnes banen den 
første fredag i april. – de er i gang med at klippe green, de skal gødes og topdresses og 
ver kalskæres.
I næste uge klippes fairway. 
Der er medhjælperdag den 28. marts – Der reklameres på Facebook e er a ale med 
Theodor. Her e erlyses der hjælp med diverse oprydningsprojekter på banen. 

           3. Punkter fra Begynderudvalg

 Ingen punkter

4. Punkter fra Sponsorudvalg
 Sponsorerne:   Det hele er lidt tung at danse med pga. Corona virus. Vi skal huske at bruge 

vores sponsorer, da vi er a ængige af dem.
 Opsamling bolde på driverrange?   – Der vil komme et opslag på Facebook hvor vi vil 

e erlyse hjælpere l at samle 1 gang i weekenden, i sommerhalvåret.

5. Punkter fra Turneringsudvalg
 1 weekend i juli   – Vi forsøger at a olde vores 2 dages Electric turnering igen og håber der

vil være opbakning l de e bland vores medlemmer. Sponsor l denne turnering er os selv.

6. Punkter fra Webudvalg
 Company day reklame?  

Vil undersøge muligheden for at få reklamen ud på en nyhedsmail i erhvervs klubben.
 Den nye hjemmeside kommer snart i lu en.  

Der er arbejdet hårdt på at få hjemmesiden klar l sæsonstart. De e ser ud l at lykkes.

7. Medlemssitua on
 Der er kommet 10 nye medlemmer pt. Vi håber selvfølgelig på der kommer flere når 

sæsoner nærmer sig.



8. Opfølgning på Budget/regnskab
Regnskabet foreligger, men blev ikke gennemgået grundet sygdom.

9. Henvendelser fra medlemmer
Der var ingen henvendelser.

10.Evt. 
Juniorer: der sendes reklame rundt l medlemmer der har juniorer. Der reklameres ligeledes 
på Facebook. Derudover kommer det med i nyhedsbrev l april.

Nyt bestyrelsesmøde:  

Næste møde er fastsat l: mandag den 20. april kl. 17:30

Tage og Michael inviteres også l de e møde.


