Bestyrelsesmødet den 16. december 2012-12
Sted: Tollundgaard Golfklub.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

godkendelse af referat
ændringer til dagsordnen
parken har ordet
fra udvalgende
banen
status på arbejdet med ny brugsaftale
hjemmeside. Præsenteres af Jens Møller
Vi ser frem til generalforsamlingen 2013
Evt.

Mødeleder: Torben
Referat: Bodil
Forplejning: Julefrokost

Referat fra bestyrelsesmøde Tollundgaard Golfklub den 16. december 2013
Mødet afholdt fra 11.00 – 12.00
Tilstede: Torben Lund, Holger Rudbeck, Leif Jørgensen, Paul Nilsen, Bodil Madsen, Jens Møller
Fraværende: Louise Overgaard og Erhardt Würts
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Sidste referat godkendt
Dagsorden godkendt med tilføjelse af juniorudvalg
Der var ingen mødt fra Parken
Vedr. juniortræningen: Den er afsluttet nu – Paul troede den fortsatte til påske. Vi skal
stilling til, om vi fortsat skal tilbyde dette. Ca. 10 kommer til træning. De fleste har kortet.
Hvis der ikke bliver træning, kunne vi evt. give dem fri træningsbolde. Paul kunne ikke være
der, da træningen blev flyttet fra tirsdag til onsdag. Måske skal tidspunktet ændres. De
trænede i år fra kl. 16 – men da mange af de unge har arbejde efter skoletid, er dette måske
for tidligt. Vi vender alt dette med Parken og snakker om det i januar.
Pay and play skal i det nye år ikke bruge måtterne, men kan spille fra den rigtige tee-steder.
Bunker på hul 1 bliver en Waste Area
Den nye brugsaftale er sendt til Lykke fra DGU – vi afventer svar i næste uge. Snakkede om
green fee priser, Det er bestyrelsen, der fastsætter prisen.
Jens præsenterede den nye hjemmeside. Parkens sponsor Kronjylland skal være synlig på
forsiden. Fint med menuer i siden. Der kan oprettes flere personer til at rette siden. Vi
mener det er bedst, at der kun er 1 person, der kan dette. Og denne person er Jens. Vi kører
1 årstid – så ser vi, om der er noget der skal rettes. Der er en 1-årig aftale, der er lavet.
Holger undersøge, om gl. aftale skal opsiges.
Generalforsamling den 27.2.2013. Erhardt er indkaldt som suppleant til bestyrelsen.
Suppleanten deltager i møderne fremover.
Kurser: Alle i turneringsledelsen skal have Turneringsledelse 1 – Torben undersøger, om alle
har det. Leif ønsker kurset: Banemarkeringer og lokale regler.

NÆSTE MØDE: Onsdag den 9. januar kl. 18.30

