TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 02.03.16.
Tilstede:
Jens Møller, Bodil Madsen, Bent Rasmussen, Ove Riis Jensen, Leif Jørgensen, Paul Nielsen, Per
Dybsø og Lisbeth Laustsen.
Underskift af referat fra sidste møde.
Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen den 24/2 2016.
Formand: Jens Møller
Næstformand: Bodil Madsen
Kasserer: Ove Riis Jensen
Sekretær: Lisbeth Laustsen
Bestyrelsens overordnede ansvarsområder:
(endelig oversigt udsendes senere)
Leif Jørgensen er formand for Handicap- regeludvalget.
Leif Jørgensen er klubbens Baneformand.
Bent Rasmussen er formand for begynderudvalget.
Paul Nielsen er formand for Juniorudvalget.
Turneringsudvalget skal ved næste udvalgsmøde sørge for, at der bliver valgt en formand for dette
udvalg.
Paul Nielsen er bestyrelsens kontaktperson til Klubber i Klubben.
Jens Møller, Ove Riis og Leif Jørgensen er bestyrelsens overordnede kontakt til Park.
Preben Visgaard er overordnet kontakt til holdlederne for Regionsgolf. Ove Riis er bestyrelsens
kontaktperson.
Jens Møller og Bodil Madsen er bestyrelseskontakt og hjemmekampsansvarlig med hensyn til
kvalifikationsgolf.
Jens Møller er formand for Info udvalg.
Jens sender pressemeddelelse om Generalforsamlingen til Midtjyllands Avis.
Der er blevet spurgt om, der var mulighed for at talerne kunne få head set på, så man bedre kunne
høre hvad der blev sagt. Man vil gerne at dem der ikke hører så godt vil placere sig midt i salen, for
det er ikke rart at have sådan én på – synes nogen.
Kvalifikationsholdet holdt et kort møde med Jens og Bodil før bestyrelsesmødet.
Vi har givet grønt lys for at de selv må finde sponsorer til tøj mv.
Holdet får fornøden hjælp til det administrative. Der skal blandt andet indberettes scores mv.
Der blev spurgt ind til, om klubben vil være behjælpelig med træningsbolde.
Dette tages med til næste møde med Park.

Der var kommet et brev fra Bent Nedergaard vedr. hans spørgsmål på generalforsamlingen om
anvendelsesmuligheder for gevinstgavekort i 60+ regi. Det er ikke noget bestyrelsen og for den
sags skyld og 60+ kan bestemme. Ove Riis tager et møde med parken om det. Derefter bliver der
givet et svar.
M.h.t. til greenfee rabat for gæst ifølge med medlem, kommer det punkt med til næste møde
mellem bestyrelsen og Park.
Der er fin tilmelding til medlemsaften den 16/3.
Der et lige nu 479 aktive medlemmer
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 06.04 2016. kl. 19.
Silkeborg, den 03. marts 2016
Lisbeth Laustsen, referent

