
Indkaldelse til Bestyrelsesmøde  

7 maj 2020 kl. 17:00 

Dagsorden 
Deltagere:  Michael, Brian, HC, Kjeld, Jann, Hans-Jørgen, Pia 

 

Åben dagsorden 

 

1. Gennemgang af To-Do 
Net driverrange – buggy hus – renovering stuehus – boringer vand.  

Frivillige på kontoret.  
I forbindelse med etablering af net ved driverrange, er de pt. i gang med at svejse master 

sammen, det kører på fuldt tryk. 

Buggyhus går stille og roligt fremad, de venter pt. på nogle materialer.  

Renovering af stuehus er så godt som færdigt. 

Boring til vand er næsten færdigt, det bliver højest sandsynligt færdig tirsdag den 12 maj. 

Der lægges op til et nyt møde med de frivillige, der skal laves en liste over hvad de skal lave, 

mens de passer kontoret. Pia arrangerer dette i samarbejde med Brian.  

2. Regel og handicapudvalg. 
Der er kommet forslag til en lokalregel ang. Bunkers, så længe der ingen rivere er i 

bunkers. 
Der blev vedtaget at der kommer river i bunkerne fra den 10 maj, da der går rigtig meget 

medarbejdertid på at rive bunkers hver dag. Vi vil opfordre medlemmerne til at have sprit med 

til at vaske hænder efter brug af riven. 

Obligatoriske punkter på dagsordenen. 

 

1. Punkter fra formanden.  
• Donationer medlemmer – opdatering 

Der går stille og roligt fremad med donationer, det er dejligt at se det går den rigtige vej. 

Der skal lyde en stor tak til alle jer der donerer. 

• Tilføjelse i vedtægter §7 Tegning og hæftelse og §12 Bestyrelsens sammensætning. 

Da vi har haft brug for disse 2 paragraffer og de ikke er indført i vedtægter, skal disse 

skrives i vedtægter og godkendes på generalforsamling til januar. Brian søger for 

dette. 

• Ansøgning fra fonde 
Der er ansøgt om COVID-19 støtte ved DGI/DIF, der kommer afgørelse i juni måned. 



Derudover er der ansøgt en fond om træer/beplantning på banen. 

• Da vi har brug for en ny Grill, vil vi se om vi kan skaffe en sponsor til dette, hvis ikke 

indkøbes der en ny, da den gamle er færdig. 

• Sekretær jobopslag – stillingsbeskrivelse 10 timer ugentligt – start 1 februar 2021 

Der skal udarbejdes en stillingsannonce som kan slåes op i klubben i første omgang og 

senere i ugeavisen og LinkedIn. Vi vil kontakte John for at høre om han vil hjælpe med at 

lave en jobbeskrivelse. 

 

2. Punkter fra Baneudvalg 
• Afskrivning P-plads over 10 år? 

Der forelægger mulighed for at afskrive banen over 10 år, hvis ikke vi får støtten ved 

DGI/DIF. Eller der er brug for dette ved årets afslutning. 

Fra 10 maj vil boldvaskere og bænke kunne tages i brug under eget ansvar. 

Tag på maskinhus er utæt, der skal påtænkes at sætte penge af til udbedring af taget i 

2021. 

Rough: ved at indføre dette enkelte steder på banen, bliver der sparer 10 timer om ugen, 

da der ikke skal klippes så meget. Det er også med til at give et bedre udseende på banen. 

Der er kommet bemærkninger på at greens er ved at være for hurtige. Vi mener i 

bestyrelsen at hastigheden på 8,7 er den perfekte greenspeed, da dette skaffer både flere 

greenfeespillere og nye medlemmer. 

Der vil blive drænet på hul 8 inden sommerferien, så vi er forberedte på den våde tid der 

kommer til efteråret. 

Standen på par 3 banen har ikke været optimal, der er blevet sat mere fokus på dette og 

der er bestilt skilte til teestederne. Vi har også mere fokus på vintergreens, så de bliver 

bedre til vinter. 

Opsamling bolde på driverrange torsdag, fredag, lørdag, søndag opslag på Facebook, nogen 

der vil hjælpe?  

Der vil 3 gange om året lukkes 9 huller ad gangen, i tidspunktet 7:00 - 15:00 mens der 

proppes på greens. Der skal laves en advarsel på Golfbox, sådan at greenfee gæster ikke 

risikere at bestille tid og så ikke kan spille alle 18 huller. Det er Christen der 14 dage inden 

skal give Hans Jørgen besked på dette, så der sættes advarsel på tidsbestillingen. 

3. Punkter fra Begynderudvalg 
• Nybegynder tilgang 

Der har været en tilmelding af nybegyndere på 27 mand og 11 mand er skrevet op 

til næste måned. 

Der skal fra næste måned kun være 1 times lektioner i stedet for 1 ½ time, dette 

skal gælde for alle fremtidige hold. Dermed kan vi også få flere igennem. 

Det var planlagt at starte kanin golf, men da vi stadig kun må være grupper af 10 

personer bliv vi nødt til at skubbe det til næste fase af åbningsplanen fra 

regeringen.  

 

 

 

 



4. Punkter fra Sponsorudvalg 
Der arbejdes stadig på sponsoraftaler.  

Der skal ifølge sponsorerne være skilte med logo i klubben, disse sættes op på 

driverrangen, Jann sørger for at sætte gang i dette. 

Der skal 2 nye skilte på hul 16 med out of bounds mellem hul 16 og 8.(Pia kontakter 

Kurt ang. Rettelse på baneguide og baneoversigt)  

Der skal laves et Ecco skilt til ovre ved træet ved siden af putter banen. 

5. Punkter fra Turneringsudvalg 
• Turneringsplan  

Den 11/7 er banen lukket hele dagen til D-tour. Der skal bruges frivillige til 

forplejning – husudvalg skal kontaktes. 

Der kan evt. slåes sponsorer sammen ved nogle af de andre turneringer også. 

Næste turnering afholdes på samme måde som morsdagsturnering 

• Uge 29 – 30-års jubilæum for banen – greenfee 30 kr. Medlemmer må først booke 

efter kl 14 og a11 er også først tilladt efter denne tid. 

Der skal søges frivillige til ugen til servicering af gæsterne der kommer. Vi håber på 

denne måde at kunne tjene lidt ekstra penge ind til klubben. 

6. Punkter fra Webudvalg 

• Aktivitet på hjemmesiden  

Der er god aktivitet på hjemmesiden, vi skal have fundet ud af hvad der skal stå på 

velkomstskærmen i klubben. Det er Michael der sammen med de andre i udvalget 

tager stilling til dette og får det aktiveret. 

• Facebook TGK-medlemmer, hvem må være medlem? 

Der ryddes op i gruppen så det kun er medlemmer der har adgang, da der som 

navet hedder for medlemmer af klubben. Andre kan stadig følge klubben, bare ikke 

kommentere i gruppen. 

• Gruppetræning med Jens – Bunker, chip, driver, putning,  

Der lægges op til at der oprettes hold til dette. Det tages med til mødet med Jens i 

næste uge. 

Der bestilles plastikholdere til reklamer på bagrum og greenfeerum. 

7. Medlemssituation 
• nye medlemmer  

             Der er i 2020 kommet 39 nye medlemmer. Det er en meget positiv udvikling for klubben. 

 

8. Opfølgning på Budget/regnskab 

   ● Fremlæggelse af budget  

Budgettet for p-plads og foreløbig status efter covid-19 blev gennemgået. Det ser ud som forventet 

efter 1,5 måned uden turneringer og klub i klub aktivitet. 

 



9. Henvendelser fra medlemmer 

Der var kommet en henvendelse fra Inge Sloth om, at de havde været på par 3 bane og spille og var 

tæt på at blive ramt af bolde flere gange. Der er gang i projektet opsætning net, så dette kan 

undgås. 

Evt.  
Der har været en henvendelse fra kriminalforsorgen om vi evt. vil tage imod folk der skal 

yde samfundstjeneste, vi besluttede at det kunne være okay, hvis det er spritbilister. 

Nyt bestyrelsesmøde:  3 juni 18:00 

 


