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

Bestyrelsesmøde - referat
Dato og tidspunkt: Mandag d. 24.01.2022 kl. 9.00
Sted:
Svanevej 8, 6920 Videbæk
2022-01
Mødenr.:
Deltagere
LOW Lars Ole Wulff
Bestyrelsen JBJ Jørgen B Jørgensen
MN Marius Nielsen
SWS Søren Schubert
JOPE John Pedersen
LA
Lilian Andersen
KB
Karl Bloch Lauritsen

Øvrige
deltagere

MJ

Maibrit Juhl

Afbud fra: MJ
Bemærkninger
1.
2.
3.

Velkomst
Bemærkninger til sidste
referat
Nyt fra formanden

4.

Nyt fra kasserer

5.

Nyt fra forretningsfører

6.

Rekrutteringsudvalg

7.

Nyt fra udvalgene

8.

Klub i klubben

9.

Ferie for alle 25.-27.feb.

10. Rygepolitik

LOW bød velkommen
Der blev spurgt til status vedr. finishudvalget. JOPE sagde at det var der
gang i.
Orientering: Golfhæftet afslører inden for en uge hvem der vinder de
enkelte kategorier.
Alle aftaler og kontrakter vedr. personale er på plads.
Orientering: Marius gennemgik den udsendte balance pr. 31/1-2022. Det
ser positivt ud, dog er greenfee under niveauet sidste år på samme tid.
Beslutning om investering i mere lys fra gl. maskinhus og op til driving
range. JBJ aftaler nærmere. Drøftelse af maskinindkøb. Marius orienterer
John Bang.
Orientering:
Hjemmeside, status: Link er udsendt til bestyrelsen. Det ser rigtig godt ud.
Der er enkelte rettelser inden den lægges op. Cafeen og klubber i klubben
skal gerne laves i det samme system.
Printere ved stævnekontorets computer skal udskiftes eller fungere.
Orientering og status: Referat fra udvalgets møde d. 17.januar. Udvalget
mødes mindst en gang om måneden med DGU’s konsulent.
Familiegolf i ferien? Det indgår i udvalgets drøftelser.
Funnel First køres ikke i 2022
Begynderudvalget: Drøftelse: Se mail. Begynderudvalgets ønske om et
loft på 80 nybegyndere i 2022 blev godkendt samt ønsket om opstart inden
15.august, så de kunne komme godt igennem begynderforløbet inden
sæsonen er slut.
Forslag om at udvide Torsdagsgolf med en ren pigeaften tirsdag og en ren
mandeaften mandag drøftes: Begynderudvalget er med på, at der kan
gøres mere for at få damerne med til Torsdagsgolf.
Sponsorudvalget. Det ser OK ud.
Turneringsudvalget: Turneringsplanen er lagt og udvalget har fået flere
medlemmer.
Baneservice: Udvalget er klar og har fået flere med i truppen.
Ny handicapgrænse på <HCP 50? Seniorklubben har indført grænsen.
Pige- og Herreklub drøfter det, så man kan have samme grænse.
Orientering: JBJ gennemgik planen og bemandingen. Vi er klar til messen.
Drøftelse: Sammen med Cafeen er der vedtaget en rygepolitik. Der må
ikke ryges foran klubhuset under halvtaget. Der må ikke ryges foran
indgangen fra terrassen samt ved de borde, hvor der er et skilt med
rygning forbudt. Der må ryges ved den bagerste række borde i pavillonen
samt ved bordene på terrassen hvor der ikke er skilte.

11. Strategiplan 2025
12. Evt.

Status: Planen er lagt ud på hjemmesiden.
Drøftelse: Der var ingen ændringer.
Intet nyt

13. Næste møde

Onsdag d. 9.marts 2022 kl. 9.00 i klubhuset.

Trehøje den 24.januar 2022
Referent: LOW

