TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 08/12 2013.

Tilstede:
Jens Møller, Holger Rudbeck, Leif Jørgensen, Louise Overgaard, Bodil Madsen og Lisbeth Laustsen
Afbud fra Paul Nielsen
Fra Tollundgård Golfpark: ingen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra 02.10.13 og 06.11.13 underskrevet
2. ændringer til denne dagsorden
ingen kommentarer
3. Jens Møller har holdt møde med Parken m.h.t. leje at klublokale. Lejeaftalen godkendt med
den indretning Parken har lavet. Økonomien i forbindelse med indretning er i orden.
4. Generalforsamling:
Afholdes torsdag den 27/2 2014 kl. 19.00
Holger Rudbeck holder som kasserer – der skal findes en ny.
5. Turneringsudvalget:
Det nye turneringsprogram for 2014 blev godkendt. Der sendes opdatering af retningslinjer
til turneringsudvalget.
6. Vinteraktiviteter
Banko afholdes onsdag den 29/1 2014. Lisbeth sørger for selve spillet. Bodil og Louise
skaffer gevinster.
Mht. regelaften er der ikke indgået endelig aftale
7. Forslag om køb af beachflag.
Der var enighed om at indkøbe en stor parasol til klubben. Jørgen Bak´s private fungerede
fint ved klubmesterskabet. Desuden indkøbes et par beachflag.

8. Baneudvalget:
Lokaler regler opdateres. Det kniber med pladsen på scorekortet, så der kommer en fuld
opdateret side på opslagstavlen.
Den nye konventeringstabel er sat i holderen og bliver lagt på hjemmesiden. Gælder fra
sæsonstarten i 2014.
Vi har fået dispensation til at hul 14 fortsat kan være en par 4 bane. Dvs. at banen stadig er
en par 70 bane. Ratingen vil ikke blive ændret.

Greenkeeperen har givet tilladelse til at hvis man har en lægeerklæring på, at man ikke kan
holde til at gå med bærebag, kan bruge sin trolley. Der er indtil videre givet 1 dispensation.
Holger har haft kontakt med et firma der laver baneguide. Der er ikke lavet nogen aftale
endnu.
9. Evt.
Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag den 5. februar 2014

Silkeborg, den 09. december 2013
Lisbeth Laustsen
referent

