TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 07/10 2015.
Tilstede:
Jens Møller, Bodil Madsen, Bent Rasmussen, Paul Nielsen, Leif Jørgensen, Per Dybsø og Lisbeth
Laustsen. Afbud fra Ove Riis
Godkendelse og underskrift af referat.
Der er tilmeldt ét hold til kvalifikation turneringen. Der er stadig ingen tovholder.
Der bliver tilmeldt 2 hold til Regionsgolf. Ét hold for i B rækken og ét i C rækken.
Der skal være en turneringsleder til hjemmekampene.
Vi kikkede lidt på en liste over dem der ikke har et Ega hcp og dem der mister deres, hvis de ikke
får indberettet op til 4 runder inden vi går over på vinterbane. Hvis man ikke har et EGA hcp kan
man ikke vinde præmier hvis man deltager i en turnering.
Der bliver generalforsamling onsdag en 24/2 2016
Pr. 1/10 er der i forhold til sidste år indmeldt 90 medlemmer og 70 har forladt os.
Manglen på greenfee spillere bliver opvejet af det øgede antal medlemmer.
Baneformanden og hjælpere har lavet en midlertidig rep. af teestedet på hul 17.
Man henstiller til, at spillere der er færdig på hul 9/18 ikke sætter sig til at drikke øl på bænken ved
hul 5, det kan virke forstyrrende for spillere ved hullet.
Den indsats der er forsøgt m.h.t træning af junior spillere har ikke været nogen succes. Der er ikke
den fornødne interesse fra de unge.
Der har været 738 starter på årets kaninturneringer. Årets kanin blev René H Olesen.
Bent Rasmussen fortsætter i 2016.
Klubber i klubben.
Herreklubben holder afslutning den 22/10
Senior 60+ holder afslutning den 27/10. Senior 60+ havde 33 personer med på en 2 dages tur til
Bundtland golfklub.
Dameklubben har holdt afslutning.
Bestyrelsen + udvalg tager til Søhøjlandets golfklub lørdag den 10/10.
DGU har lavet nye aldersgrupper som de anbefaler at vi bruger.
Næste bestyrelsesmøde: 04. november 2015 kl. 19.00
Silkeborg, den 9. okt. 2015
Lisbeth Laustsen
referent

