TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 30/04 2014.

Tilstede:
Jens Møller, Ove Riis Jensen, Leif Jørgensen, Bodil Madsen, Paul Nielsen, Lisbeth Laustsen samt
Bent Rasmussen.
Afbud fra Louise Overgaard.
Fra Parken: Martin Overgård
1.
Vedr. klublokale. Køkken kommer i uge 20, og derefter varer det ikke længe inden det vil være klar
til indflytning.
Overgangen ved diget på hul 9 vil blive repareret.
Der vil blive indhentet tilbud vedr. etablering af vaskeplads.
Klubben har i budgettet afsat penge til brug på banen.
En vaskeplads har høj prioritet. Renovering af teestederne på hul 8 og 17 er ligeledes et stort
ønske, men det er et større projekt som Martin ikke er klar til lige nu – kunne eventuel være et
projekt, hvor klubbens medlemmer kunne hjælpe med.
Teested – sorte ‐ markeringer skal svejses og sættes op igen.
Stor ros til Parken for etablering af området ved de nye lejligheder.
2.
Der var et rigtigt fint fremmøde til Golfens dag. Mange medlemmer havde benyttet dagen til at
tage en ikke spiller med. Der var 28 der deltog i konkurrencen om at vinde et golfkørekort. Vejret
var også helt perfekt
Den nye træner – Tobias Rørbæk Jensen – er i gang. Så nu er det bare om, at få medlemmerne til
at benytte sig af ham. Book tider på lister under trappen til enkelt lektioner, eller til fællestræning.
Jens skriver ud til alle medlemmerne om det og klippekortet.
Ingen yderligere orientering fra formanden.
Kassereren kunne oplyse at der var kommet yderligere 7 medlemmer.
Midtjyllands Avis havde i går bragt omtale og billede fra golfens dag.
Der mangler én sponsor til næste gang vi skal have trykt scorekort.
Supporten fra leverandøren til hjemmesiden er ikke ok. Jens arbejder med det.
Begynderudvalget kunne oplyse, at der vil være 30 personer der tager golfkørekortet.
Kaninerne er godt i gang.
Herreklubben nærmer sig 40 deltagere. Der kommer måske snart en anmodning om Gunstart.
Husk, at checke at der står OK på hjertestarteren når man går forbi den.
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 4. juni 2014 kl 19.00

Silkeborg, den 01.05.2014
Lisbeth Laustsen Referent

