TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 04/11 2015.
Tilstede:
Jens Møller, Bodil Madsen, Bent Rasmussen, Ove Riis Jensen, Leif Jørgensen, Per Dybsø og Lisbeth
Laustsen. Afbud fra Paul Nielsen
Godkendelse og underskrift af referat.
Der var kommet et tilbud om et kursus i fysisk træning når man spiller golf. Bestyrelsen takker nej
tak ud fra den betragtning at langt de fleste ved hvad de skal men ikke gør noget ved det.
Derimod vil vi arbejde med at få Matts Bjørnsson fra Ikast, til at komme i februar måned, for at
holde et møde om de regler alle bør overholde når man spiller golf. Kurset vil blive tilrettelagt med
vores bane som udgangspunkt. Nærmere oplysninger følger
Der er tilmeldt 2 hold til regionsgolf. Et hold for veteraner og 1 hold i B rækken, som går ned til hcp
11,4. I B rækken kan vi vist godt få brug for nogle lavhandicappede damer. Preben Visgaard er
tovholder.
På det kommende møde med Park, skal der tales om, om der kan findes en løsning med en
eventuel ændring af regnskabsåret. Dette er også et punkt, der efterfølgende skal vedtages på
generalforsamlingen, hvis det bliver til noget.
Der bliver generalforsamling onsdag en 24/2 2016 kl. 19.00
Kassereren kunne oplyse, at budgettet for 2015 holder total set. Den manglende greenfee
indbetaling opvejes rigeligt af tilgangen af nye medlemmer.
Der er bestilt nye scorekort med Revisorhuset og Sparekassen Kronjylland som sponsorer.
Baneudvalget vil se på nye afmærkninger og teesteds markeringer.
Klubber i klubben.
Senior 60+ holdt sæsonafslutning den 27/10 med 107 personer på en greensome runde og 109 til
den efterfølgende lækre frokost som Diana havde stillet an med.
60+ spiller hele vinteren når banen er åben.
Turneringsudvalget har haft 3 på DGU fyraftensmøde med focus på afvikling af turneringer.
Turneringsudvalget holder møde den 12/11 15 m.h.t. fastsættelse af datoer for turneringer i 2016
(datoerne skal godkendes af bestyrelsen)
DGU har indført at man fra næste sæson kan få reguleret hcp. på en 9 hullers runde helt ned til
handicap 11,4.
Alle med et hcp. er velkommen til at deltage i klubbens turneringer, men er man i præmierække
skal man have et EGA hcp.
Næste bestyrelsesmøde: 13. december 2015 kl. 11.00, med efterfølgende frokost.
Silkeborg, den 6. november 2015.
Lisbeth Laustsen, referent

