
Referat Bestyrelsesmøde  

18 August 2021 kl. 17:30 

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

Afbud: Pia, Karl Aage 

Åben dagsorden 

 

1. Gennemgang af sidste møde 
Intet at indvende fra sidste møde. 

 

2. Regel og handicapudvalg 
Intet nyt fra udvalget 

Obligatoriske punkter på dagsordenen. 

 

1. Punkter fra formanden.  
 Skift af forsikringer? 

Intet at tjene ved at skifte forsikringer. 

 Tilskud 
Der er søgt om tilskud for 50.000 kr. ved DIF og DGI 

 Aldersgrænse ved Buggykørsel 
Vi er nødt til at undersøge aldersgrænse ved buggy kørsel – for at være sikker på hvordan vi 

er dækket, hvis uheldet skulle være ude. 

 Energinet 
Vi bliver ikke berørt af ledninger over banen. 

 Momsrefusion 2021 
Der søges ikke momsrefusion for 2021, medlemmer spørges om de vil have det indbetalte 

retur. 

 

2. Punkter fra Baneudvalg 

 Kommende projekter  

-Der besluttes at starte renoveringen af driving range. 

-Renovering af kantine forholde til personalet. 

 Skilteprogram TGK 

Nye skilte til 18 huls banen og par 3 banen. 



 Igangsætning af projekter - hvad er der økonomi til? 

-Tegninger til trackman hus og overdækkede udslags steder er lavet. 

-Der etableres 4 teesteder. 

-Der undersøges hvad mulighederne er for evt. nyt lån, med Sparekassen og Kreditbanken 

 

3. Punkter fra Begynderudvalg 
 Træner 

Træner ansættes for 2 år. 

 DM for veteraner 
Måske mulighed for DM for veteraner til TGK. 

 Andet. 
Vi får besøg af bevægelse for livet. 

 

4. Punkter fra Sponsorudvalg 
 Indgåelse af ny sponsoraftale med Ecco 

Der skal indgås ny kontrakt med ECCO til efteråret, Peter, HC og Michael tager med til 

mødet. 

 MA ønsker ikke genvalg til næste generalforsamling 
Michael ønsker ikke at genvalg, så endnu en post skal besættes, ved næste 

generalforsamling 

 

5. Punkter fra Turneringsudvalg 

 Referat uge 29 
Der var i forbindelse med afvikling af uge 29 indkommet 1 klage fra et medlem over at 

banen var lukket frem til kl. 15. Hertil skal det lige tilføjes at vi havde en omsætning på 

114.000 for ugen og en fortjeneste på 84.264 kr. Så derfor fortsætter vi ugen også i de 

kommende år. 

 Fotos ved turneringer 

Vi hører Kurt Gabs om han ikke kunne tænke sig at komme ved hver turnering og tage 

billeder, da kvaliteten af disse er meget bedre end dem der tages med mobilen. 
6. Punkter fra Webudvalg 

 Fraværende, men der efterlyses stadig en efterfølger til at tage over. 

 

7. Medlemssituation 
 Vi har 639 betalende medlemmer pt. 

 

8. Opfølgning på Budget/regnskab 

   ● Fremlæggelse af budget  

9. Henvendelser fra medlemmer 
Der har været en klage over at man ikke forsætter med at man selv må sammensætte flights ved 

turneringer. 



10.Evt. 

Der bliver monteret en markise på terrassen, så grillen ved regnvejr, kan stå i tørvejr. Denne vil blive 

indkøbt og monteret senest til april 2022. 

 

Nyt bestyrelsesmøde:  Næste møde 06-10-2021 

 

 


