TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 01.06.16.
Tilstede:
Jens Møller, Bodil Madsen, Bent Rasmussen, Ove Riis Jensen, Paul Nielsen, Per Dybsø, Leif
Jørgensen og Lisbeth Laustsen.
Underskift af referat fra sidste møde.
Der er nu afholdt møde med Parken. Det nye teested på hul 8/14 er taget i brug, Klubben har
betalt forbruget af materialer – ca. 30.000 kr. Parken afholder omkostninger til arealer omkring
teestederne og arbejdslønnen. Der var enighed om, at resultatet bliver godt.
Nye projekter der er undervejs: Færdiggørelse omkring hul 8/17. Overgangen til Højre på hul 5 skal
gøres farbar. Fairwayen på hul 1/10 trækkes nærmere teestederne. På hul 4/13 er klipningen
blevet ændret t.h. lige efter bunkeren. Grøfter er blevet klippet og der er ryddet op i skovbunden.
Nyt spejl er kommet op på hul 7/16
Det har vist sig, at det er drikkevand der er i vandhanen ved vaskepladsen. Bent får en VVS mand
til at montere en ekstra vandhane så vi kan tanke vanddunken med koldt vand.
Vindertavlerne i cafeen omdesignes. Parken vil foranledige at det bliver lavet.
Afregning af til Park for brug af bolde til turneringer, greenfee til hjemmebanekampene for
kvalifikationshold og regionsgolf holdene aftales senest januar, således at det kan komme med i
budgettet.
Michal har kontakt til en pensioneret PGA træner. Vi hører nærmere.
Brugsaftalen mellem Park og Klub skal gennemgås sidst på året.
Baneservice er undervejs. John og Karen Margrethe har deltaget i et DGU kursus.
01.07. 2017 holder klubben 10 års jubilæum.
Kassereren oplyser, at vi nu er 515 aktive medlemmer.
Der er anskaffet en ny dankortautomat, så vi nu har noget, der virker hver gang.
Næste gang kvalifikationsholdet har hjemmekamp vil banen være lukket indtil den sidste bold har
turnet.
Der har været 373 greenfee gæster i maj måned mod 216 sidste år.
OBS!!!
Der kan blive ændret i tidspunktet for afholdelse af klubmesterskab.
Kvalifikationsholdet har klaret sig så godt, at hvis de spiller op til det i deres sidste kamp i
weekenden den 13-14. august, skal de spille i den weekend der pt er afsat til Klubmesterskabet.
Vi kan/vil ikke spille et klubmesterskab, og så udelukke klubbens 10-16 bedste spillere.
Turneringsudvalget har fået gavekort der skal spilles om ved M/K turneringen den 8/7 samt et
gavekort på en uges golfophold i TYROL til den første der laver HIO ved en officiel klubturnering.
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 03.08 2016. kl. 19.
Silkeborg, den 04. juni 2016
Lisbeth Laustsen, referent

