TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 05/08 2015.

Tilstede:
Jens Møller, Bodil Madsen, Ove Riis Jensen, Bent Rasmussen, Paul Nielsen, Leif Jørgensen, Per
Dybsø og Lisbeth Laustsen.
Godkendelse og underskrift af referat.
Der skal afholdes møde med Park vedr. banen. Det er blevet flot det arbejde der blev lavet ved hul
4/13. Der er utrolig meget kløver på banen, kan der gøres noget ved det? Tee stedet ved hul 8/17!
Træbroen ved hul 9/18.
Greenkeeper har lovet baneudvalgsformanden er der kommer mere sand i bunkers.
Kvalifikationsholdet har deres sidste hjemmekamp på banen den lørdag den 15/8. Alle er
velkommen til at se til.
Træning, individuel og fælles, starter op igen. Husk at skrive dig på listen som hænger på
opslagstavlen bag trappen. Dette gælder også for juniorer. Med hensyn til poletter til bolde til
juniorer vil der komme nye retningslinjer. Kvalifikationsholdet er også færdig med fællestræning så
hvis der er nogle af dem der vil træne med, skal de selv melde sig til og selv betale.
Preben Visgaard er tovholder til næste års regionsgolf, hvor vi stiller hold.
Kasserer: Hvis man skal have ændret medlemsstatus i forbindelse med kontingentopkrævning, så
kontakt Ove Riis Jensen snarest.
Der mangler indtægter fra greenfee spillere i år. Forklaring kan være at vi nu er oppe på 508 aktive
medlemmer – at det har været alt det vejarbejde og at der hen over sommeren har været mange
steder, hvor man har kunnet spille til meget nedsatte priser,
Der er siden 1.januar kommet 69 nye medlemmer mod 31 sidste år. Klubben er absolut inde i en
positiv udvikling.
Efter betaling af kontingent pr. 1/9 15 vil der blive udleveret et rødt mærke til at klistre på
bagmærket. Der vil også blive mulighed for at få navn skrevet med en mere holdbar tusch.
Klubber i klubben kører fint. De har dog kunnet mærke, at vejret ikke har været med os i år. Så selv
om der er mange der er tilmeldt herreklubben, så er der knap så mange der spiller. Det er den
samme tendens i 60+- der har ikke været tegn på at vi får overtegnet turneringer i år.
Dameklubben har fået en del flere medlemmer end tidligere.
Der er 3 hold nybegynderhold undervejs. Kaninturneringerne er startet op igen efter ferien. Der
var 45 spillere den første aften.
Bodil har indhentet tilbud på forsikring af klubben inventar på kontoret. Prisen var kr. 2.331 med
en selvrisiko på ca. kr. 3600 pr. skade. Vi blev enige om, at det ikke kunne betale sig.

Formanden sender nyhedsbrev ud til alle medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde: 02. september 2015

Silkeborg, den 07. august 2015
Lisbeth Laustsen
referent

