
Referat af TGK´s bestyrelsesmøde nr. 04/21 

Den 5. maj 2021 kl. 19:00 

Dagsorden 
Deltagere: Peter, Kjeld, Hanne, Hans Jørgen, Michael, Karl-Aage, Tage samt HC 

Afbud: Pia 

 

Obligatoriske punkter på dagsordenen. 

 

Kommentarer til sidste referat: 
• Indkøb af buggys flyttes fra baneudvalgets budget. 

• John indkaldes til næste møde for drøftelse af kontoplan, samt afklarende spørgsmål til 

regnskab, afskrivninger mv. Alle i bestyrelsen møder forberedte med punkter de ønsker 

afklaret. 

• Fadølsanlæg lejes til uge 29, hvis der opnås et tilfredsstillende salg, overvejes investering i 

fadølsanlæg. 

 

 

1. Punkter fra formanden. 
• Momsrefusion – Peter F. oplyser at Peter Ohlsen har ansøgt for indeærende regnskabsår, 

og at kompensationen for 2020 er godkendt. Nu afventes der hvad størrelsen på 

kompenstationen bliver. Dette ved vi forhåbentlig mere om sidst på året. 

• Der søges om endelig refusion fra hjælpepakker ifm. Covid – 19. 

• Peter F. ønsker at webudvalget får gennemset hele hjemmesiden for fejl og opdateringer, 

herunder udarbejdelse af et opdateret koncept til bestilling af mad til grupper på +8 

personer. 

• Der afholdes kontormøde mandag den 10 maj. 

• Der afholdes møde ultimo maj vedr. uge 29. 

 

 

Punkter fra Baneudvalg 
• Der er blevet nedsat et udviklingsudvalg som skal se på en udviklingsplan for 2021-2023 i 

TGK. Udvalget består af den samlede bestyrelse, inkl. de to suppleanter. 

• Der er i udvalget aftalt, at der skal ligge en færdig plan i løbet af efteråret 2021, således 

eksekvering kan påbegyndes fra efteråret 2021. 

 

Punkter fra Begynderudvalg 
• De første hold har bestået i dag. 

• Der er god tilslutning af nybegyndere og kronikere 



Punkter fra Sponsorudvalg 
• Der er faktureret for ca. 25.000 mere end bugetteret. 

 

Punkter fra Turneringsudvalg 
• Der blev drøftet turneringsformer, holdtilmelding, samt deltagerantal. 

• Tingene ser lovende ud, i og med forsamlingsloftet hæves hen over forsommeren. 

 

Punkter fra Webudvalg 
• Afbud 

 

2. Medlemssituation 
• Der er ca. ti nye medlemmer 

 

3. Opfølgning på Budget/regnskab 
• Balance blev gennemgået og taget til efterretning. Budgettet følges. 

 

4. Henvendelser fra medlemmer 
• Der har været ytret utilfredshed med ledig plads hos træneren. I bestyrelsen er vi klar over 

at nybegynder fylder meget, hvilket vi er glade for, dette gør desværre at der er relativ få 

ledige tider hos træneren til medlemmerne. Det skal dog tilføjes, at nu hvor de første 

prøvemedlemmer er ved dat være færdige, så vil der være flere tider at booke. Derudover 

vil lektionerne gå fra 30 min til 20 min, således der kan afholdes tre lektioner pr. time.  

• Derudover har vi drøftet andre løsningsforslag, der skal gøre tingene mere smidige, som 

gerne skulle resultere i flere ledige lektioner. 

• Der er fremsat forslag omkring renovering af vores afvandingskanaler. Dette tages evt. med 

i udviklingsplanen. 
 

5. Evt.  

 

Nyt bestyrelsesmøde, samt møde i udviklingsudvalget:  2. juni - 2021 kl. 16:30 

 

Referent: 

HCF / 05.05.2021 


