TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 04/06 2014.
Tilstede:
Jens Møller, Ove Riis Jensen, Leif Jørgensen, Bodil Madsen, Paul Nielsen, Lisbeth Laustsen samt
Bent Rasmussen.
Fra Parken: Inger Overgård
Afbud Louise Overgaard

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Overgangen ved diget på hul 9 er blevet udbedret med stenmel. Træet på broen er ved at
rådne op.
Martin vender tilbage med hensyn til vaskeplads og teesteder på hul 8/17. Han har ikke haft
tid til at se på det endnu.
Vi henstiller til medlemmerne at de følger reglerne og bruger stien rundt fra hul 9 til hul
1/10 og at man ikke går tværs over bane 9 når man går over til hul 5/14.
Klublokalet er klar til indflytning. Internetforbindelsen er ved at blive etableret. Efter mødet
blev møblerne sat på plads. Der indkøbes ekstra nøgler og Jens laver skema til kvittering for
udlevering til dem der har brug for det.

3. Anna Wehrsdorf der er 2. suppleant til bestyrelsen, har meldt sig ud af klubben
4. Kassereren kunne oplyse at han har oprettet 29 nye medlemmer siden 1/3. I samme
periode er der 6 der har meldt sig ud. I maj måned havde der været knap 300 greenfee
spillere.
5. Der har med stor succes været afholdt en netto slagturnering i maj måned. Og der er faktisk
fuldt hus til Early morning turneringen den 7/6.
6. HCP udvalget har efter ansøgning reguleret en spillers hcp med +3
7. Begynderudvalget er færdigt for den omgang. Fællestræningen fortsætter. Junior
turneringen i Hammel blev desværre aflyst p.g.a. for få tilmeldinger.
8. Jørn Bak – turneringudvalgsformanden har sendt forslag til en ny partnerturnering i juli
måned. Bestyrelsen var enig i, at det var en god idé.
9. Midtjyllands Avis er meget velvillig til at bringe de referater vi sender ind til dem.

Silkeborg, den 05.05.2014
Lisbeth Laustsen
Referent

