TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 03/06 2015.

Tilstede:
Jens Møller, Bodil Madsen, Ove Riis Jensen, Bent Rasmussen, Paul Nielsen, Leif Jørgensen, Per
Dybsø og Lisbeth Laustsen.
Godkendelse og underskrift af referat må vente til næste gang.
Per Dybsø der blev 1. suppleant da Louise trak sig fra bestyrelsen, deltager nu i bestyrelsesmøderne. Han blev budt velkommen.
Der skal aftales nyt møde med Parken, med hensyn til hvad der skal ske. Formand, kasserer og
baneudvalgsformand deltager.
Kassereren fremviste et fornuftigt resultat. Der er mange nye indmeldelser med deraf følgende
indtægter i kontingenter. Der er et stort fald i greenfee indtægter, der for en stor del nok skyldes
det dårlige vejr, og pt. har vi den store omkørsel. Der er lige nu 493 aktive medlemmer
Træning / fællestræning er kommet godt i gang, der er dog god plads, så udnyt det gode tilbud.
Køb klippekort til tilbudspris i cafeen og tilmeld dig på opslaget bag trappen senest kl. 12 den dag
du vil til træne. Dette gælder også for juniorer (juniorer har gratis poletter).
Kvalifikationsholdet har fået deres 1. sejr i lørdags mod Skive i Skive og spillede næsten lige op
mod Herning i søndags på hjemmebane.
Baneudvalgsformanden roste banen, der trods store mængder regn er tør at spille på. Drænet ved
hul 1 virker, og de nye stier er flotte. Herning og Trehøjes kvalifikations spillere har rost banen og
er imponeret over sværhedsgrad og stand.
Vi har dog bemærket, at det kniber med de etiketteregler der gælder for alle golfbaner. F.eks.,
man kører ikke med tolly på teestederne og heller ikke på fairway mellem bunker og green.
Nedslagsmærker skal rettes op. Kan du ikke finde dit eget, så ret 1 eller 2 af de andre op. Læg tøf
på plads. Riv i bunker og læg hele riven ned i bunkeren.
Undgå at smide cigaretfiltre på banen – nedbrydning af et filter tager 1-5 år. Bananskræl i
skovkanten tager 2-5 uger at nedbryde. Dåser 500 år. Vi skal alle være med til at passe på banen.
Begynderudvalget: Der har, trods dårligt vejr, været 36 i gennemsnit til kaninturneringerne.
Mange af nybegynderne er meget dygtige hvilket nok kan tilskrives tilbuddet med at man får et
billigt kursus hvis man melder sig ind i klubben.
Klubber i klubben: 60+ kører planmæssigt, vi kan dog se at der er nogle der ikke bryder sig om
regnvejr. Vi var dog 68 på udebane på Himmelbjerget i vådt vejr.
Dameklubben har flere deltagere end tidligere, hvorimod herreklubben er blevet lidt reduceret.
Kan skyldes at kvalifikationsholdet er på banen om onsdagen, og der er hcp grænse på 36.

Pr udvalg: Det er gratis for klubben, Midtjyllands Avis bringer alt som vi sender ind.
Handicap udvalget bør også tage sig af regler.
Der havde været henvendelse om, at man ikke kunne spille Early Morning på et andet tidspunkt da
der er mange der har faste aftaler i Pinsen.
Leif Jørgensen ville gerne have, at man ved slagspilsturneringen undgår at sætte A række og B
række spillere i samme bold. Det vil nu nok give problemer med flowet på banen.
Fejlen på scorekort ved slagspilskonkurrence skulle iflg. Reglerne medføre diskvalifikation. Dette
vil ske fremadrettet.
Skal vi have forsikret inventaret på kontoret? Bodil undersøger pris og vilkår.
Regionsgolf: Preben Visgård har tilbudt sin hjælp som foreløbig tovholder.
Baneservice: Ove har fået materiale m.h.t. hvordan man kan sætte baneservice i system. Ove og
Bodil arbejder videre med sagen. Flere fra 60+ har sagt OK til at være med til det.
Formandens PC er afgået ved døden. Der er bevilget en ny.
Der er fremsendt forslag fra Turneringsudvalgsformand Jørn Bak, med hensyn til afvikling af
klubmesterskaberne. Der arbejdes med det.

Næste bestyrelsesmøde: 05. august 2015

Silkeborg, den 05. juni 2015
Lisbeth Laustsen
referent

