Referat Bestyrelsesmøde Tollundgaard golfklub 7. februar kl.18:30 2013
Sted : tollundgaard Golfpark
Tilstede : Torben Lund, Bodil Madsen, Lejf Jørgensen, Holger Rudbeck, Paul Nielsen, Michael
Overgard, Louise Overgaard
Referat : louise Overgaard

Dagsorden:
1 Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt

2 Evt. ændringer til dagsordenen. Info fra udvalgene

3 Parken har ordet. Ingen info.

4 Nyt om brugeraftalen
Den nye brugesaftale mellem TGK og TGP blev gennemgået for tilrettelser. TGP havde flere
kommentarer. Disse er blevet gennemgået og tilpasset i den endelige aftale. Det skal pointeres at
aftalen skal overholde de af Dansk Golfunions bestemmelser gældende leje og brugsaftaler
mellem klubber og ejere. Aftalen bliver godkendt af bestyrelsen når DGU har godkendt endeligt
oplæg.

5 Træneroplæg fra Mikael.
Michael Overgaard fremlagde nyt oplæg til træningsforløb med prof. Træner. Klippekort system
hvor medlemmerne kan købe timer til fælles træning. Max. 10 per hold. Timerne afholdes i forløb
hen over foråret. Bestyrelsen gav opbakning til dette projekt. Info følger i klub og på hjemmeside.

6 Hjertestarter.
Bodil informerede at Hjertestarteren skabet bliver opsat i skabet udendørs i uge 8. Placering vil
være markeret og synlig. I aftalen indgår 1 kursus for 1 person i brug af denne og alm.

Førstehjælp. Bestyrelsen tilkendegav at det var mest hensigtsmæssigt at det var en person fra Park
der deltog i dette kursus. Martin Overgaard deltager i dette kursus d. 21.3.2013.
Desuden vil der i klub regi blive arrangeret kursus i primær hjertestarter hjælp for interesserede.
Opslag i klubben og på hjemmeside.

7 Forberedelse til generalforsamling
Ingen indkomne forslag til behandling til kommende GF.
Bestyrelsen mødes forud GF. Kl. 18 d. 27. febr.
.
8 Evt.
Nyt fra udvalgene
Turneringsudvalg : Jørn Bak tilmeldt turneringsleder kursus.
Begynderudvalg : der tilmeldes ingen til EGA Hcp. kursus
Baneformand : Informerede om at 18 huls banen bliver ny rated til foråret.
Der kommer sand i bunker arealet mellem hul 1 og 9 og bliver således til wastearea.
Generelt pæne teesteder , medlemmerne er gode til at passe på banen og omgivelserne.
Ønsker dog skraldespande med låg.
Juniorudvalg: juniorer kan tilbydes træning torsdage i de dage der er fælles træning, torsdage fra
kl. 17‐18 uden beregning.
Mødet afsluttet 20.15.

Mødeleder: Torben Lund.
Referent Louise Overgaard

