Referat Bestyrelsesmøde Tollundgaard Golfklub 01.10.2014
Sted : TG lokaler kl. 19.00-20.50
Tilstede : Jens Møller, Bodil Madsen, Lisbeth Laustsen, Ove Riis, Paul Nielsen, Louise Overgaard,
Bent Rasmussen, Leif Jørgensen, Michael Overgaard
Referat : Louise Overgaard
Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt men mangler underskrift.

2 . Park til og fra
a) Til Park.
Semi Rough vurderes at være højere end på andre baner, hvilket gør, at det tager længere
tid at komme rundt på banen. Måske værd at overveje kortere klipning. Michael tager
dette med Martin.
3 . Ændringer til dagsorden
Tilføjes under udvalg… 1. Natgolf turnering ?, 2. Juniorer hvad gør vi ?
4. Orientering fra formand, kasser, udvalg og andre

Formanden orienterede
a) Formanden orienterede om at ny installeret spamfilter på golfklubbens mail adr. virker,
antallet af spam tilsendt er faldet dramatisk.
b) Bestyrelses golf match afholdes på Hammel golfbane, 12 deltagere
c) Tullamore Golfklub har henvendt sig med ønsket om en samspils aftale med TG. Bestyrelsen
vendte dette og tiltrådte ikke dette samarbejde, da vi ikke kan se at det bliver den store
gevinst for os og vores medlemmer på sigt. Men besluttede at alle henvendelser fra andre
klubber vil blive behandlet separat.
d) Turneringsudvalg orienterede
e) Der er åbent for Løvfaldsturnering i Golfbox, og der var igen stor tilslutning allerede
f) Alle turneringer har været fuldt tegnet i årets løb.

Kassereren orienterede
g) Balance pr. 30/9 2014 : Resultat 152 t. kr. Likvid beholdning 375 t
h) Der er indtægter på Greenfee på 345 t.kr. til dato
i) 2100 greenfee-spillere har besøgt vores bane til dato 2014 mod 2700 sidste år.
Bestyrelsen vurderer at dette fald er sket i på grund af, at der er mindre plads i ugens
hverdage grundet klubbens egne arrangementer og derfor er greenfee spillere henvist til
weekenderne.
j) Der er stadig alt for mange uafhentede bagmærker i Cafeen… Husk det skal sidde på din bag
hvis du vil spille !!!
k) Der er indkøbt ekstern harddisk til klubbens administrative brug.
l) Pt. mangeler indbetalinger fra 10 medlemmers kontingent. Rykker 2 afsendes.
m) Medlemstal pt. 488 medlemmer heraf 438 aktive.

Baneudvalg
n) Blå pæle bliver fjernet efterhånde som arbejdet færdiggøres og alle pæle bliver gennemgået
for korrekt placering.
o) Højene på hul 5 er pt. tætklippet og spil kan fortage herfra. Leif taler med Martin om hvorvidt
de hvide pæle kan fjernes. Dette vil gøre spillet på hul 5 hurtigere.
Handicapudvalg
p) Meget få scorekort bliver rettet manuelt.

Begynderudvalg
q) Bent Rasmussen orienterede om at der har været 10% flere tilmeldt kaninturneringerne
gennem sæsonen og at der i alt er 976 kroner på kaninkontoen til opstart for nye turneringer
til næste sæson. Bestyrelsen udtrykte meget stor anerkendelse for det frivillige arbejde Bent
Rasmussen og hjælperne omkring turneringerne gør for klubbens nye og gamle kaniner.
Junior Udvalg

r) Vi har i denne sæson ikke kunnet oprette juniorhold da medlemssammensætningen sidste år
viste tilbagegang af juniorer. Vi har pt. tilgang af begynder juniorspiller , i alt er der 14 spillere
imellem 0-19 år.
Bestyrelsen besluttede at arbejde på fællestræning for juniorer i en eller anden form i den
kommende sæson, dette vil blive meldt ud senere.

Eventuelt
Michael Overgaard og Leif Jørgensen præsenterede ide om afholdelse af natgolf på samme måde
som tidligere.
Bestyrelsen tiltrådte dette og der vil blive meddelt mere herop på klubbens hjemmeside.

Næste Møde 5. november kl. 19.00

Louise overgaard

