Bestyrelsesmøde onsdag den 11/09 2013.

Tilstede:
Jens Møller, Holger Rudbeck, Leif Jørgensen, Paul Nielsen, Bodil Madsen, Lisbeth Laustsen.
Afbud fra Louise Overgaard
Fra Tollundgård Golfpark: Michael Overgaard
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet OK.
2. Parken har ordet:
Ingen kommentarer.
3. Orientering fra udvalg:
Lisbeth Laustsen blev valgt som sekretær.
Ved sidste bestyrelsesmøde var det op at vende, om man skulle foreslå direkte valg til
formandsposten. Der var enighed om, at vi ikke ville gøre det.
Kasseren fremviste en saldobalance pr. d.d. Det ser fornuftigt ud.
Der er sendt 1.rykker ud for manglende betaling af kontingent til 45 personer.
PR udvalget er meget aktive m.h.t. at få materiale i avisen (stor ros til Jens)
Facebook som informationsmiddel for Park og Klub fungerer godt (siger dem der har sådan
noget). Pt. er der 40 personer, der er på facebook med klubben.
Baneudvalget:
Der er kommet sand i bunkerne. Den nye ”sandkasse” på hul 1 skal være et Waste Area,
men så længe der er river i, er det en bunker. River fjernes. Der henstilles til alle, at de
glatter ud og lader være med at tage trolleyer med ud i sandet.
Michael har modtaget mail m.h.t. en vandhane med drikkevand og en vaskeplads. Michael
undersøger om det kan lade sig gøre.
Hjørnet t.h. ved hul 4 skal skånes. ”Trafikken” kan ledes venstre om mosen og højre om
birketræet ‐ evt. med snore.
På længere sigt vil der blive lavet en ny sti fra hul 3 til 4.
Turneringsudvalget:
Der var stor tilfredshed med afvikling af klubmesterskabet. Der vil fremover også blive
overrakt erindringspokal til de 2 klubmestre. Der blev spurgt om det var muligt fremover at
flytte Pitch og Putt starten til kl.16.30. Vi chekker op på hvor lang tid det tager på fredag.
Hcp udvalget:
I år er der foretaget opskrivning af hcp for et medlem, efter de gældende regler.

Klubber i klubben:
Senior 60+ slog et slag for kræften den 5/9 2013 – der blev sendt 7.800 kr. af sted.
29.10 afholdes fællesafslutning for Senior 60+ med efterfølgende udnævnelse af årets
bedste mand og kvinde samt spisning.
Herreklubben kører tilsyneladende godt med ca. 40 deltagere.
Dameklubben har kun ca. 15 der kommer.
Juniorer:
Der er ikke mange Juniorer i klubben. De der vil, kan deltage i en særskilt række ved
kaninturneringerne.
Begynderudvalg:
Holger Rudbeck har udarbejdet nyt velkomstbrev til nye medlemmer med oplysninger om,
hvad der sker i klubben, og om klubber i klubben.
Der er 13 på kursus i øjeblikket. De fleste forventes at melde sig ind i klubben.
Der er kommet ny træner, som også står for fællestræning. Der bliver udtryk stor
tilfredshed med den nye træner. Fællestræningen er nu ovre for i år.
Der skal nytænkes mht. til tidpunkt for fællestræning næste år af hensyn til Herreklubben.
4. Næste bestyrelsesmøde:
Mødet afholdes onsdag den 02.10.2013.
5. Eventuelt:
Evt. afholdelse af et regelmøde i januar måned.
Der er nyt blad fra DGU i standeren.
Bestyrelsesmødet i december afholdes den 8. december kl. 11.00 med efterfølgende
julefrokost.

Silkeborg, den 12. september 2013
Lisbeth Laustsen
referent

