TOLLUNDGAARD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 07.09.16.
Tilstede:
Jens Møller, Ove Riis, Bodil Madsen og Lisbeth Laustsen.
Afbud fra:
Per Dybsø.
Leif Jørgensen, Paul Nielsen og Bent Rasmussen afholdt begynderturnering.
Underskrift af referater OK
Siden sidste referat, fik vi en mulighed for at afholde Hulspils klubmesterskab i weekenden 3.-4.
september. Vi greb muligheden og trods lidt kedeligt vejr blev turneringen afviklet hen over
weekenden med 16 deltagende mænd og 4 kvinder.
Klubmester Hulspil Herrer blev Claus Rasmussen med runner up Søren Bredahl og for kvinderne
blev det Edel Bengtsson med runner up Conny Pedersen. Vi har det indtryk, at de fremmødte var
glade for arrangementet og vi er umiddelbart indstillet på, at det er skabelonen fremadrettet.
Der skal aftales faste weekender for afholdes af mesterskaber fremover.
Generalforsamling afholdes den 22.02. 2017
Der kunne ikke stilles hold til Synoptik landsdelsfinale. Efter vi ændrede datoen for
Klubmesterskabet, faldt der en del deltagere fra. Turneringsudvalget gjorde en indsats for alligevel
at samle et hold, men det lykkedes ikke.
I weekenden 10.-11. september afvikles Klubmesterskab slagspil i de forskellige årgangsrækker
samt Klubmesterskab i slagspil for både herrer og damer all over. Der er tilmeldt 44 spillere.
Bestyrelse/medhjælpermatch afholdes på Mariager Fjord golfbanen med efterfølgende spisning
søndag den 18. september.
Kvalifikations- og regionsgolf tovholdere har bedt om et møde med repræsentanter fra
bestyrelsen. Bodil tager kontakt.
Når bestyrelsen er klar med arrangementer for 2017 – vil vi gerne koordinere med turneringsudvalget på et fælles møde.
Parkens ny træner, Simon Wada Klaris er startet. Vores rabatkort kan bruges i forbindelse med
fælles-træning søndag og tirsdag. Der kan desuden bookes træning på Simon hjemmeside til 100
kr. for ½ time.
Kassereren oplyser, at vi er ca. 30 medlemmer mere end sidste år ved denne tid. Ikke alle har
indbetalt kontingent. Der vil blive sendt rykkere ud omkring den 20. september.
Der har været 275 greenfee spillere i juli måned.

Husk at afhente det lille 2017 klistermærke til bagmærket i cafeen.
I forbindelse med en henvendelse fra et medlem, diskuterede bestyrelsen – igen – om banen er
booket/lukket i et omfang, der er for stort.
Det mener vi ikke er tilfældet.
Vi er blevet flere medlemmer og der er kommet Regionsgolf og Kvalifikationsgolf til. Samtidig er
antallet af greenfee gæster faldet betydeligt i de senere år.
Vi har gransket muligheden for at bruge Golfbox til tidsbestilling, men vi mener ikke det er
brugbart på vores 9 hullers bane.
Vi har hen over sommeren haft baneservice på i weekenden for at få et bedre flow på banen. Hold
øje med kalenderen, der annoncerer hvad der sker på banen og i formandens månedsbreve listes
arrangementer op.
Stor ros til Baneformanden. Banen er blevet gået igennem m.h.t hassard afmærkninger m.v. og
står ganske skarp.
Det er fint med de hvidmalede huller.
Vi har stadig et ønske om at overgangen til højre på hul 5 bliver mere farbar. Er aftalt med Park.
Ligeledes ville det være dejligt med en bænk på hul 8.
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 05.10 2016. kl. 19.00
Silkeborg, den 08. september 2016
Lisbeth Laustsen, referent

