TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde tirsdag den 14/01 2014.

Tilstede:
Jens Møller, Holger Rudbeck, Leif Jørgensen, Louise Overgaard, Bodil Madsen og Lisbeth Laustsen
Afbud fra Paul Nielsen
Fra Tollundgård Golfpark: Michael
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat underskrevet.
2. PARK – til og fra
Lejekontrakter af det nye klublokale er underskrevet. Rummet overtages pr. 1. april.
Der er indtil nu givet dispensation mod aflevering af erklæring fra læge til 3 spillere.
Det er Martin der som ansvarlig for banen skal have besked. Erklæringerne opbevares
hos bestyrelsen.
Lars Davidsen fortsætter som træner i 2014. Vi fortsætter med samme fællestræning som
sidste år. Ikke brugte klip fra sidste år kan selvfølgelig bruges.
Vaskepladsen var igen oppe at vende. Der blev efterlyst en skraldespand ved boldrenden.
Banko er sat i bero, så længe vi stadig kan spille golf.
Regelaftenen med Mats Björkman bliver tirsdag den 25. marts. Kl 19.00. Der vil blive
tilmelding via Golfbox.
3. Evt. ændring til dagsorden.
Intet
4. Orientering fra formand, kasserer, udvalg og andre
Der er købt 2 parasoller med logo på til klubben
Kalenderen bliver p.t. løbende opdateret for 2014.
Der har i 2013 været 2.615 greenfee spillere. Holger havde lavet regnskab for 2013 samt
budget for 2014 og budget sammenligning.
Den nye konverteringstabel bliver opdateret i Golfbox pr. 1.april.
Årsrevision af handicappet for alle medlemmer er nu blevet effektueret. Evt. reguleringer
er sat i kraft og vil være synlige i Golfbox.
Klubben er tilmeldt golfens dag den 27. april.
Klubben er tilmeldt Boss Synoptik Cup, som kører i forbindelse med turneringsudvalgets
turneringer.

Der er åbnet for tilmelding til begynderhold på nettet eller ved henv. til Michael.
Nybegyndere skal være medlem af klubben for at kunne deltage i klubbens aktiviteter.

5. Generalforsamling 2014
Holger sørger for diverse lister, stemmesedler mv.
Ved næste bestyrelsesmøde gennemgås dagsordenen.
Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at stille forslag om en beskeden kontingentforhøjelse
på 100 kr.
6. Evt.
Leif efterlyste et nyt hjertestarterkursus. Bodil kontakter Jess Orye
Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag den 5. februar 2014

Silkeborg, den 15. januar 2014
Lisbeth Laustsen
referent

