TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 05.04.16.
Tilstede:
Jens Møller, Bodil Madsen, Bent Rasmussen, Ove Riis Jensen, Leif Jørgensen, Paul Nielsen og
Lisbeth Laustsen. Afbud fra Per Dybsø
Underskift af referat fra sidste møde.
Der skal aftales nyt møde mellem klubben og Park
Følgende punkter skal med:
Situationen omkring de nye teesteder på hul 8/17
(der bliver ikke ratet om medens renoveringen stå på)
Betaling af greenfee for Regiongolfs deltagere? Regionsgolfspiller har ikke gratis prøverunder.
Kassereren oplyser, at der i marts måned har været besøg af 117 greenfee spillere og at vi nu er
490 aktive medlemmer.
Per Dybsø havde forespurgt om vi fik huslejetilskud fra kommunen. Ove Riis har undersøgt
muligheden. Huslejetilskud til en golfkub er afhængig af, hvor mange juniorer der er, og da det er
ret omstændigt at få det meget lille tilskud, der kunne blive aktuelt, springer vi over at søge det.
Der bliver ophængt en liste over lokalregler ved scorekortprinteren. Leif sørger for formulering af
det der mangler i den nuværende, og Jens sørger for at det kommer på nettet og på opslagstavlen.
I forbindelse med åbningsturnering blev man obs. på sikkerheden på hul 3/12 hvor der er spillere,
der slår over skoven direkte mod greenen. Vi vil gerne have en klokke op.
M.h.t. resultattavler i cafeen har René fra tømrerfirmaet Smith A/S, tilbudt at levere pladerne.
Bent Rasmussen vil sørge for at få dem malet og få dem hængt op.
Leif Jørgensen og Bent Rasmussen har været banen rundt og sat nye pæle og plader op på banen,
samtidig har Martin og Michael fået fjernet de fleste af træstubbene. Det pynter.
Der er fuldt tegnet på de tre begynderhold (i alt 25 personer)
Alle kaninturneringerne er på plads. Der er taget hensyn til, at der er regionsgolf én af mandagene.
Ud over 60+ som har spillet hele vinteren er dameklubben og tollundmændene klar i denne uge.
Der er golfens dag den 17.april. Alle klubbens medlemmer må gerne invitere en gæst med ud på
banen denne dag. Bestyrelsen og forhåbentlig en del af herreklubben er klar til at hjælpe
gæsterne.
Baneservice er på vej.

Der har været mange positive tilbagemeldinger på den afholdte regelaften.

Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 04.05 2016. kl. 19.
Silkeborg, den 08. april 2016
Lisbeth Laustsen, referent

