TOLLUNDGAARD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 02.11.16.
Tilstede:
Jens Møller, Leif Jørgensen, Poul Nielsen, Bent Rasmussen, Bodil Madsen, Per Dybsø og Lisbeth
Laustsen.
Afbud fra: Ove Riis Jensen
Underskrift af referater.
Onsdag den 7.12. vil bestyrelsen invitere turneringsudvalget til et møde m.h.t. koordineringen for
2017.
Der vil blive aftalt hvornår klubmesterskaberne skal afholdes og kalenderen vil blive tilpasset
m.h.t. kvalifikations holdes turneringer, synoptikcup m.m. Jens indkalder til mødet.
Generalforsamling afholdes den 22.02. 2017. på valg er Ove Riis, Leif Jørgensen og Lisbeth
Laustsen.
Lisbeth overlader gerne sin plads til en aktiv yngre m/k der vil gøre en indsats.
Jens meddelte bestyrelsen at han gerne fortsætter som formand et år mere, men så er det slut.
Park har besluttet, at mesterskabstavler og HOI pladerne skal laves i træ – ligesom dem Parks
sponsorer står på. Plankerne er savet men det kan godt vare nogen tid inden de er klar til
opsætning.
Det er dejligt, at der er kommet flis på overgangen til højre på hul 5/14.
Respekter greenkeeperens afspærring med snore for at undgår at træde de våde/sumpede
områder op.
Der er blevet fyldt godt op med sand i bunkers.
Husk at rette nedslagsmærker op og lægge turf på plads på banen.
Der er tilmeldt 1 hold til kvalifikationsrækken i 2017. Desuden bliver ønskes der tilmeldt 5 hold til
regionsgolf.
Preben Visgård og Henning R. Jensen er tovholdere.
Poul Nielsen bliver bestyrelsens repræsentant.
Der bliver ikke flere turneringer i år fra turneringsudvalgets side. Natgolfen den 27.10. blev igen
en succes med 43 deltagere. Leif og Bent havde lavet et stort stykke arbejde med lys på banen.
I 2017 er der 10 års jubilæum den 1. juli. Der er endnu ikke planlagt noget – men mon ikke der
bliver en turnering og lidt festlighed i den anledning.
Næste bestyrelsesmøde: Søndag den 11.12.16 kl. 11.00 med efterfølgende frokost

Silkeborg, den 03. november 2016
Lisbeth Laustsen, referent

