TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 06/11 2013.

Tilstede:
Jens Møller, Holger Rudbeck, Leif Jørgensen, Paul Nielsen, Louise Overgaard, Bodil Madsen og
Lisbeth Laustsen
Fra Tollundgård Golfpark: Inger Overgaard
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev ikke underskrevet. Havde ikke fået en kopi med
2. Parken har ordet:
I forbindelse med, at klubben har lejet det første værelse i den nye blev indretningen
diskuteret. Holger Rudbeck tager en snak med Martin.
Vinteraktiviteter: Der planlægges en regelaften den 19. eller den 26. marts. Leif Jørgensen
forsøger, at få Mats Björkman til at komme.
Der forsøges med en hyggeaften med BANKO onsdag den 29/1 14. Bodil, Louise og Lisbeth
står for arrangementet.
3. Ingen ændringer til denne dagsorden
4. Orientering fra udvalg:
Formanden: Sørger for opdatering af hjemmesiden
Kasserer: Der er 5 medlemmer der bliver ekskluderet pga. manglende betaling af
kontingent.
Medlemmernes mailadresser skal være aktive. Hvis du ikke bruger din mailadresse så slet
den i din profil.
Pressen har skrevet en del om en evt. stigning af grundskyld. Dette kan måske få indvirkning
på vort lejemål.
Medlemstallet stort set uændret.
Baneudvalget:
Lokaler regler opdateres.
Banebeskrivelsen på hjemmesiden skal opdateres så den dækker 18 huller
Der er kommet resultat vedr. rating af banen. Der er ikke de store ændringer.
Der skal laves en kontrolmåling af hullerne.
Der laves en statistik på hul 1 og hul 8 med hensyn til hcp nøgle. Hul 14 laves om til et par 3
hul for Herrer fordi længden kun er 208 m. For Damer vil det fortsat være et par 4 hul.
(Hermed et notat fra formanden: ‐ efter mødet har baneformanden fundet ud af, at vi kan

søge om dispensation således at hul 14 stadig kan være et par 4 hul også for herrer – fordi
det er over 200 meter. Vi søger om dette så intet er afgjort endnu)
Holger chekker op med Golfbox.
Efter henvendelse fra spillere, vil bestyrelsen tage en samtale med Martin om, at dem der
ikke kan holde til at gå med bærebag, kan få dispensation til at bruge deres trolley.
Holger undersøger mulighed for at vi evt. får lavet en baneguide.
Ny medlemsliste udskrives til holderen.
Hcp udvalget:
Ingen kommentarer
Turneringsudvalget:
Der er ikke flere turneringer i år. Alle årets turneringer har stort set været fyldt op.

Klubber i klubben:
Senior 60+ fortsætter hele vinteren når banen er åben. Både hver tirsdag og første torsdag
i måneden. Ved sæsonafslutningen den 29/10 var der 100 personer på banen på én gang
med efterfølgende frokost for 105 personer. Bedste Herre blev Preben Visgaard – bedste
dame Bodil Madsen. Der er julefrokost for 60+ den 17/12.
5. Generalforsamling:
Afholdes onsdag den 27/2 2014 kl. 19.00
Der blev talt om hvem der var på valg og hvad der skulle forberedes m.v.

6. Næste bestyrelsesmøde:
Mødet afholdes søndag den 8. dec. Kl. 11.00
7. Eventuelt:
Ingenting
Silkeborg, den 06. november 2013
Lisbeth Laustsen
referent

