TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde mandag den 07/09 2015. (flyttet fra 2/9)

Tilstede:
Jens Møller, Bodil Madsen, Ove Riis Jensen, Bent Rasmussen, Paul Nielsen, Leif Jørgensen og
Lisbeth Laustsen.
Godkendelse og underskrift af referat.
Ove Riis gav en kort briefing m.h.t. klubbens økonomi som fortsat ser godt ud. I forbindelse med
kontingentopkrævning er der som sædvanlig en del afgang. Der er pr, 1/9 466 aktive medlemmer
Husk at få afhentet mærket for at kontingent er betalt. Står i Cafeen.
Det skal tydeliggøres på hjemmesiden at man ikke kan skifte fra fuldtidsmedlem til flexmedlem
uden at der er betalt indskud.

Der er afholdt møde med Park vedr. banen. Broen er blevet lavet. Hul 8/17 er stadig en efterår/
vinter projekt. Klubben er velkommen til, at rette op på hul 17. Leif Jørgensen vil ved hjælp af et
par frivillige sørge for det. Park vil gerne lave tilbud til andre klubber om at komme og spille.
Kløver er meget dyrt at sprøjte for. Og i år har den haft ideelle forhold m.h.t vejret og jo mere den
bliver klippet jo mere breder det sig. Mange småting er blevet lavet. Klubben skal selv sørge for
hvide, blå, gule og røde pæle og vil prøve at få nogle nye pæle med længere holdbarhed.

Henning R Jensen har meldt fra som koordinator for kvalifikationsholdet. Hvem tager over??
Hvis der skal være et hold igen næste år bakker vi op om det. Der er tilmelding senest 1.dec.
Preben Visgaard er tovholder til næste års regionsgolf, hvor vi stiller hold.
Her er tale om ét seniorhold gr. C. og et gruppe B hold der går ned til hcp 11.
Klubmesterskabet evalueres.
Leif og Jens kommer med et oplæg til afvikling fremover. Forslaget vil blive sendt ud, så
medlemmerne har mulighed for at give deres mening til kende.
Pitch og Put turneringen er på plads, afvikles den 11/9
Næste turnering bliver løvfaldsturneringen den 24/10
Natgolf den 29/10
60+ har arrangeret 2 dages tur til Brundtland. Der var ikke så stor interesse som man havde
forventet, men der er dog 33 der tager afsted.
Junior træning blev ikke nogen succes.
Sidste hold begyndere er i gang.
Kaninholdet har haft rigtig mange deltagere i denne sæson. Sidste kaninturnering er 28/9 hvor
årets kanin kåres og der sluttes af med fællesspisning.

Dameklubben har afslutning den 30/9 med efterfølgende fællesspisning
Næste bestyrelsesmøde: 07. oktober 2015
Silkeborg, den 10. sept. 2015
Lisbeth Laustsen
referent

