Referat nr. 37 fra bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 kl. 13.00
Ingen fraværende.
Dagsorden:
1. Økonomi
Der var fortsat en god økonomi og likviditet.
108 medlemmer.
Forhandling om en sponsoraftale med Golf i Centrum blev drøftet. Erik Jelstrup forhandler videre
med Golf i Centrum.
2. Festudvalget
Afslutningsfest den 25. oktober 2018 blev drøftet. Frede har lavet en reservation med
Guitarmanden fra Gørlev.
Afslutning på vintersæsonen 2017/2018 blev drøftet. Benny sørger for forårssange, og Solveig
ringer til John Iver med hensyn til musikledsagelse til sangene.
Husk vi også får sunget vores slagsang.
Spil Irish rumble. Tættest på flaget/pinden på hul 25 og 27.
3. Turudvalg
Turen til Bornholm er fuldt tegnet. Erik Jelstrup tager kontakt til Hotel Abildgaard ca. ultimo juli
2018.
Endagstur til Mogenstrup tirsdag den 12. juni 2018 koster kr. 385. Vi spiller i de sædvanlige 3
rækker med præmier til de tre første.

4. Referentudvalg
Vores hjemmeside fungerer godt, og det er opfattelsen at den bruges mere og mere.
5. Samarbejdsudvalg
Der have været koordineringsmøde 11.januar 2018.
Fyraftensgolf har været en succes, men det har skortet på opbakning fra træner og
begynderudvalget til træning/underhold af inviterede ikke golfspillende deltagere. Det
blev derfor besluttet, at der fremover kun arrangeres fyraftensgolf for TGS klubbens
medlemmer.
60+ påtager sig matchlederjobbet.
Der skal derudover i løbet af sommersæsonen arrangeres et par fyraftensgolf som ”Åbent
hus arrangement”med støtte fra begynderudvalg/træner.
Fyraftensgolf begynder den 20. april 2018, og derefter hver anden fredag på alle lige
uger.
Betaling for spisning til Fyraftensgolf afregnes med restauranten som hidtil individuelt af
deltagerne.

6. Generalforsamling 2018
Alle formalia er overholdt med hensyn til indkaldelse med mere.
7. Generationsdagen 2018
Drøftet. Det er vores opfattelse, at TGS må byde ind på denne opgave.
8. Eventuelt
På matchen den 17. maj 2018 er der ca. 20 spillere der skal flettes ind i vores match.
9. Næste møde
5. april 2018 efter afslutning på generalforsamling.
For referatet: Frede Jensen/16. Marts 2018

