TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 02/10 2013.

Tilstede:
Jens Møller, Holger Rudbeck, Leif Jørgensen, Paul Nielsen, Louise Overgaard, Lisbeth Laustsen.
Afbud fra Bodil Madsen
Fra Tollundgård Golfpark: Inger Overgaard
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet OK.
2. Parken har ordet:
Ingen kommentarer.
3. Orientering fra udvalg:
I forbindelse med opkrævning af kontingent, er der igen i år flere medlemmer der åbenbart
ikke bruger den mailadresse der er oplyst til klubben ved tilmelding, eller ved opdatering af
profil.
Bestyrelsen vil gerne indskærpe at hvis man ikke læser mails, skal man sørge for, at der ikke
er en mailadresse i de oplysninger der ligger i Golfbox. Vi skal have dette budskab ud til
dem der ikke bruger deres EDB.
Baneudvalget:
Der har i dag den 02/10 13 været besøg på banen af 2 udsendte spillere fra DGU (en spiller
fra Royal Oak og en fra Kolding) med hensyn til ny rating af banen. Hele banen blev målt på
kryds og tværs. Hvor langt slår en gennemsnits herre/dame? Hvor lang er banen? Hvor dyb
er bunkeren? Hvor meget sand er der i den? Alt blev målt og noteret ned. Derefter skal alle
disse data i computeren, hvorefter der vil komme en samlet vurdering fra DGU.
De 2 udsendte var meget duperet over banens tilstand (ros til greenkeeperen) og de var
overraskede over, hvordan det var lykkedes at lave en 18 huls bane.
Hcp udvalget:
Jørn Bak har overtaget formandsposter for Hcp udvalget og han får hjælp af Leif Jørgensen
Turneringsudvalget:
Der er åben for tilmelding til løvfaldsturneringen den 26/10 2013.

Klubber i klubben:
Senior 60+ havde 60 medlemmer med til en udebanetur til Hammel med efterfølgende
frokost.

Dameklubbens efterårssæson sluttede den 2/10 2013 med et stykke mad og
præmieuddeling
Tollundmændene slutter efterårets turneringer den 10/10 2013

4. Næste bestyrelsesmøde:
Mødet afholdes onsdag den 06.11.2013.
5. Eventuelt:
Afholdelse af generalforsamling i feb. Måned aftales ved næste møde.

Silkeborg, den 04. oktober 2013
Lisbeth Laustsen
referent

