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

Bestyrelsesmøde
Dato og tidspunkt: Mandag d. 31.05.2021 kl. 9.00
Sted:
Klubhuset, Trehøje Golfklub
2021-03
Mødenr.:
Deltagere
LOW Lars Ole Wulff
Bestyrelsen JBJ Jørgen B Jørgensen
MN Marius Nielsen
HØ Helge Ørts
JOPE John Pedersen
LA
Lilian Andersen

Afbud fra:

KB

Øvrige
deltagere

MJ

Maibrit Juhl

Karl Bloch Lauritsen
Bemærkninger

1.
2.

Velkomst
Bemærkninger til sidste
referat

LOW bød velkommen.
Golfbiler: Efterspørgslen på golfbiler er stor i hele landet. MJ og MN
arbejder på at få fat i 2 nye/brugt RXV evt. med lithium-batterier.

3.

Nyt fra formanden

Overdækning af terrassen: Vi samler erfaring fra denne sæson med telt.
Derefter tager vi diskussionen, om vi skal fortsætte med telt eller have
permanent overbygning.
Salatbar: LOW har sat den til salg.
Frivilligmatch: Flyttes fra 23/10 til fredag d. 1/10 med gunstart kl. 14.00
AMO – Arbejdsmiljøorganisation: Da vi nu er over 10 ansatte, skal vi have
en arbejdsmiljøorganisation. LOW er født medlem, mens Maibrit er valgt i
klubhuset og Jan er valgt hos de grønne.

4.

Nyt fra kasserer

Regnskab gennemgået og det ser tilfredsstillende ud.

5.

Nyt fra forretningsfører

Der er stor aktivitet, mange besøg og mange nye medlemmer.
Problemer med toilet på hul 10 er afhjulpet ved udretning af afløbsrør.
Deltagelse i Oktober-messe i Vildbjerg til efteråret.
Der bør kigges til tagkonstruktion i klubhus.
PARA-golf turnering d. 30. juni gennemføres.
Funnel First rekruttering på facebook er startet.

6.

Medlemsstatus

Vi har allerede nu en nettotilgang. 113 nye er meldt ind i klubben.
Af de nye er 61 begyndere + 19 juniorbegynder.

7.

Nyt fra udvalgene

Turneringsudvalg (LOW):
Fremover tilbydes turneringsdeltagere kaffe på banen efter idé fra
turneringsudvalget.
Fødselsdagsturnering i august: Den alm. turnering udvides med en 9-huls
turnering og juniorturnering på ØST.
Klubmesterskab: Man vil gerne gøre det mere attraktiv at deltage, så det
kan blive en festlig dag. Turneringsudvalget arbejder på forskellige tiltag.

Baneudvalg (HØ):
Baneudvalget ønsker at fjerne buske til efteråret på ØST, på samme måde
som man har gjort på 18-huls banen her i foråret.
Der følges op på forsøg på ØST med fjernelse af selvsåede birk.
JOPE nævner tør grøft på hul 9 – kan den evt. fjernes og udlægges som
fairway? HØ tager med til baneudvalget.
Sponsorudvalg (JBJ):
SponsorForum afholdt første gang i maj, gode erfaringer som tages med til
næste SponsorForum i august.
Øvrig:
JBJ planlægger klubture med green2green til Spanien;
én med afgang 5. oktober
og én med afgang d. 26. oktober.
8.

Golfens Dag:

Evalueringen var meget tilfredsstillende. Forventer at gøre rundvisning og
fremvisning af maskinpark til et fast element fremover.

9.

Kontingent

Ungsenior-rabat tager til i klubberne. Artiklen fra GolfAvisen april-21 s.60.
Udfra statistik på aldersfordeling blev det drøftet – intet besluttet.

10. Strategiplan 2025

Drøftelse vedr. proces. Små og store tanker samles.

11. Evt.

Skal vi have et åbent hus for medlemmer, hvor maskinhus og maskinpark
samt studie vises frem?
MidtVestGolf møde i Brande d. 16. juni kl. 17.00.

12. Næste møde
Trehøje d. 31. maj 2021
Referent: MJ

Mandag d. 7. juni kl. 9.00

