Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland
Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg

Bestyrelsesmøde
Dato og tidspunkt: Mandag d. 12.04.2021 kl. 9.00
Sted:
Hos Lilian, Rosenalle 12, 6920 Videbæk
2021-02
Mødenr.:
Deltagere
LOW Lars Ole Wulff
Bestyrelsen JBJ Jørgen B Jørgensen
MN Marius Nielsen
HØ Helge Ørts
JOPE John Pedersen
LA
Lilian Andersen
KB
Karl Bloch Lauritsen

Øvrige
deltagere

MJ

Maibrit Juhl

Afbud fra: JBJ
Bemærkninger
1.

Velkomst

LOW bød velkommen

2.

Bemærkninger til sidste
referat

Luft til vand anlæg: Energistyrelsen har forlangt yderligere oplysninger,
som indsendes denne uge. Vi afventer endelig godkendelse, inden vi
påbegynder udskiftning.

3.

Nyt fra formanden

Kaffemaskine: Omkring den nye maskine afholder klubben udgifter til
råvarer, caféen afholder udgifter til krus. Ansatte og frivillige har adgang til
gratis kaffe, når de er på arbejde i klubben.
PRO: Kristoffer har netop underskrevet en kontrakt med en ny træner-elev,
Mads, som starter straks.
DGU årsmøde: udsat til 26. juni i Middelfart, LOW deltager
LOW fremviste prospekt på en markiseløsning til terrassen. LOW
indhenter tilbud.
Frivilligmatch: Enighed om at en dag for de frivillige, så snart det kan lade
sig gøre. Afventer endelige restriktioner for åbning af caféen.

4.

Nyt fra kasserer

Regnskabet er gennemgået, og det ser meget tilfredsstillende ud.
Golfbiler: Der er i år lidt flere årsaftaler, og tendensen for udlejning er
tiltagende. MJ og MN undersøger muligheder for yderligere indkøb af 1-2
brugte eller nye golfbiler.

5.

Nyt fra forretningsfører

Generel glæde og stor velvilje blandt medlemmer og gæster for at tilpasse
sig de skiftende restriktioner med kort varsel.
Ny medlemsfordel: Vi har lavet aftale med mein-golfclub.de
Hjemmeside: Vi har fået online testudgave, som vi nu skal til at teste på.
Infoskærme: Det forventes at skærme i caféen kører inden opstart.
PARA-golf: Vi forventer stadig at afvikle den internationale paragolf
turnering 30. juni.
Funnel First: medlemsrekruttering gennem lead-generering, som DGU i år
giver tilskud til.

6.

Medlemsstatus

Til dato har vi fået 74 nye medlemmer siden 1/10, som er fordelt på
begyndere, juniorer, klubskifte og spillere som har holdt pause.
Forventer en fin netto-tilgang.

7.

Nyt fra udvalgene

Sponsorudvalg (JBJ): Ser rigtig fornuftigt ud, 8 nye sponsorer. Ligger et
godt stykke over budget.
Net på range (JBJ): Nyt net på nord-siden forventes afsluttet 13/4 (JBJ),
net på øst-siden er blevet repareret, så det kan holde 1-2 år mere.
Husudvalg (JBJ): Fejehold ønsker ny fejemaskine – indkøbes.
Turneringsudvalget (JOPE): TTU nedlagt og indgår fremover i
turneringsudvalget. Åbningsturnering forløb godt med pølsevogn og
mange tilmeldte trods dårligt vejr. Er klar til Landbobanken Open.
Regionsgolf (JOPE): Mail ønskes udsendt til alle holdkaptajner, med
retningslinjer i forhold til corona.
Baneudvalg (HØ):
- Et team på 8 frivillige samler grene på banen 13/4.
- Et team på 2 frivillige lægger græsarmering efter broen hul 9.
- Snore på banen tilrettes og flere sættes evt. op.
Ønske om såning af græs på hul 1 på brinken mellem sø og skov.

8.

Baneservice:

Der er kommet en del nye ind i udvalget.
Georg Kristensen styrer hverdage.
John Pedersen styrer weekend.

9.

Golfens Dag:

Søndag d. 25.april.
LA har aftale med udvalg og tingene er kørt i stilling.
Pga. restriktion aftales mange detaljer først få dage forinden.

10. Strategiplan 2025

Indledende drøftelser om proces:
LOW udleverede strategiplan fra 2015 og skabelon til 2025.

11. Evt.

Et medlem foreslår Sydthy Golfklub som samarbejdsklub.

12. Næste møde

Mandag d. 31. maj kl. 9:00 i klubhuset.

Trehøje den 12.april 2021
Referent: MJ

