TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 06/05 2015.

Tilstede:
Jens Møller, Bodil Madsen, Ove Riis Jensen, Bent Rasmussen, Paul Nielsen og Lisbeth Laustsen.
Leif Jørgensen sluttede sig til os efter træning
Godkendelse og underskrift af referat
Golfens dag blev én rigtig god dag. Vejret var rigtig fint og mange af klubbens medlemmer var
mødt op med gæster og for at hjælpe de gæster der var mødt op. Tak for det.
Ifølge en gammel aftale er der mulighed for at få banelukning hvis man er over 34 spillere på
banen. Ordningen vedrører kaninerne begrundet i, at netop kaninturneringen er klubbens
turnering.
Det er sådan nu, at kaninerne altid er omkring de 40 deltagere. Derfor er banen fremover lukket
om mandagen når der er kaninturnering. De præcise tider skal meldes ud.
Bestyrelsen ser positivt på noget tilsvarende omkring Herreturneringen om torsdagen hvis antallet
af spillere fast kommer til at ligge højere.
Senior 60+ har banelukning ved deres 18 huls turnering den 1. hverdagstorsdag i måneden. Om
tirsdagene er der ikke officiel lukning, men folk ved de er der, og det fungerer fint.
Træning / fællestræning er kommet godt i gang. God plads onsdage fra 19 til 20.
Kvalifikationsholdet er kommet i gang. I dette første år hjælper Jens med det praktiske, men
fremadrettet kræver det en anden.
Der er interesse for Regionsgolf næste år. Dette kræver en person, der sætter sig ind i alt det
praktiske, og som vil tage de første skridt. Hvem vil være tovholder her?
På Generalforsamlingen i februar, var der forespørgsel til Baneservice/kontrol. Formanden afviste
det med henvisning til at Parken ikke ønskede det. Det er ikke sandt.
Park vil gerne have, at klubben påtager sig at køre baneservice/kontrol ind imellem. Vi skal hjælpe
folk på banen, kontrollere om de har bagmærke på/har betalt greenfee, se efter at opsatte skilte
respekteres m.m.
Der er flere 60+ medlemmer, der gerne vil deltage i det.
Der skal udarbejdes et koncept og intet iværksættes før det ligger klart. Bodil er første tovholder
fra bestyrelsen for at få gang i en proces.
Banen er blevet skærpet med markeringerne, Bent og Leif er ved at være klar med spejlet på hul
7/16.
Greenkeeper har sat pile op hvor trolleyerne skal køre, disse skal naturligvis respekteres.

Der bliver arrangeret en mulighed for at vaske grej. En vaskebalje og børster.
i øvrigt synes bestyrelsen, at der er blevet mere ryddeligt omkring vaskepladsen. Tak for det.
Der købes koste og skovle, så der altid er nogen.
Juniorerne er også kommet i gang med træning om onsdagen. Juniorer er velkommen til at
deltage i egen række ved kaninturneringerne. Der er 8 juniorer der deltager i træningen.
Kasseren oplyste, at der nu er i alt 537 medlemmer, heraf 487 aktive.
Antallet af greenfee gæster er faldende.
Klubber i Klubben er alle godt i gang og kører fint, og der er stigning i, hvor mange der deltager.
60+ havde 2x48 medlemmer på banen den 28/4. Der er nu udvidet til 2x52 om tirsdagen.
Torsdagsturnering i denne måned præsterede at have 68 medlemmer til stableford turnering til
fordel for Kræftens bekæmpelse.
Turneringsudvalget har meddelt, at Søren Konrad har trukket sig.
Jens Møller har haft besøg af ”Rejsesponsoren”. I lighed med sidste år til ægteskabsturnering – har
vi fået et ophold for to til Gut Apeldör.
Derudover er der en Hole i One præmie - hvis der bliver lavet Hole in One i en af klubbens officielle
turneringer. En uges ophold for én person i Østrig.

Næste bestyrelsesmøde: 03. juni 2015

Silkeborg, den 08. maj 2015
Lisbeth Laustsen
referent

