TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 06/08 2014.

Tilstede:
Jens Møller, Ove Riis Jensen, Leif Jørgensen, Bodil Madsen, Paul Nielsen, Lisbeth Laustsen samt
Bent Rasmussen.
Afbud fra Louise Overgård
Fra Parken: Martin Overgård

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Træbroen ved hul 9/18 er til reparation, var rådnet op. Der kommer en ny op senere.
Den anden overgangen bliver repareret med stenmel.
Vaskepladsen bliver etableret og i den forbindelse vil der blive opsat en hane med
drikkevand.
Teestederne ved hul 8 og 17 bliver et forårsprojekt.
Parken holder sponsordag fredag den 5. sept. Bestyrelsen er inviteret med.
3. Der var ingen ændringer til udsendte dagsorden
4. Kontoret er ved at være Ok. Jens undersøger om vi kan få et mindre whiteboard. Lis
Louring Nielsen har lovet at sponsere et maleri.
Der er bestilt nye bagmærker, så det fremover bliver nemmere at lave dem.
Her hvor det er første gang, har Bodil og Lisbeth meldt sig til at udfylde de nye mærker.
5. Jens er ved at få styr på at a’jourføre hjemmesiden.
6. Der er uoverensstemmelse mellem hcp nøgle på skiltene og dem der står på hjemmesidens
baneguide. Jens er opmærksom på det og prøver at få det rettet. Hcp nøglerne stemmer
overens med scorekort og golfbox.
7. Turneringsudvalget laver et stort stykke arbejde for klubbens medlemmer, bl.a. med 2 nye
turneringer, som også er blevet godt modtaget af medlemmerne.
8. Begynderudvalget er startet op med 2. halvårs Kaninturnering. I mandags deltog 44
personer heraf 8 nye + 1ny junior.
9. Juniorudvalget stillede forslag om, at juniorer får lov til at deltage i flere turneringer. Det
blev vedtaget, at juniorer kan deltage i Åbningsturneringen, Sommerturneringen, Sct.Hans

turneringen, Klubmesterskaberne (som nu) og Løvfaldsturneringen
10. Bestyrelsen afholder turnering for bestyrelsen og de udvalg der sorterer under bestyrelsen,
lørdag den 4. oktober. Deltagerne får direkte besked.
11. Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00

Referent
Lisbeth Laustsen

