Referat Bestyrelsesmøde Tollundgaard Golfklub 2. April 2014
Sted : Tollundgaard Golfpark kl. 18.30 ‐20.20
Tilstede : Jens Møller, Bodil Madsen, Lisbeth Laustsen, Ove Riis, Paul Nielsen, Louise Overgaard,
Bent Rasmussen,(Lejf Jørgensen efter hjertestarter kusus afslutning samme sted)
Martin Overgaard under punkt 2.
Referat : louise Overgaard

Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt men mangler underskrift.

2 . Park til og fra
a) Martin Overgaard forventer at klublokale er klar til indflytning primo maj.
b) Der er indgået aftale med Park at der til turneringer arrangeret af klubben vil blive stillet
bolde tilrådighed på driving range forud turneringens start.
c) Væltet træ ved hul 5 fjernes inden åbningsturneringen
d) Når der er matcher i klubbens Klubber og Kaninaftener, skal der informeres om, at der kan
være trængsel evt. spærring for udslag i en given periode. Dette skal meddeles på klubbens
og Parks hjemmeside samt ved opslag i cafeen.
e) Golfens dag. Der er frit spil for alle. Alle klubmedlemmer kan frit tage en ven med denne
dag uden beregning.
f) Martin O. informerer at der er truffet aftale med anden træner for privatundervisningen.
Begynderundervisning forløber som planlagt.
g) Hjerte SUK… Ved opslag af TURF på banen… husk læg den tilbage … chancen for at den gror
er stor… NEDSLAGSMÆRKER på green… ret dem op når du ser dem…
h) Martin Overgaard informerede om, at der kommer mere stabilgrus i hullerne ved broen på
hul 9. Nye flag forventes snarest.

3 . Ændringer til dagsorden Ingen

4. Orientering fra formand, kasser, udvalg og andre
Formanden orienterede
a) Webside vil blive opdateret/ændret i udtryk når webudbyder er kontaktet
Turneringsudvalg orienterede
b) Åbningsturnering vil have starter hele dagen, 82 tilmeldte.
c) Slagspilsturnering flyttes fra d. 10. maj til søndag d. 18. maj
Klubber i klubber orienterede
d) Opstart fra alle klubber, dame og herre d. 9. og 10. april
e) Kaninturnering opstart 14. april
Begynderudvalg orienterede
8. april opstart af teori for begyndere. Formanden forventer at dukke op.
Der er begyndere fordelt på 3 hold. Nyt teorimateriale indkøbt.

Kassereren orienterede
f) Medlemsinformation 7 nye medlemmer heraf 2 sponsorer til Park.
g) Kassereren efterlyste en holdning til hvordan vi i klubben forholder os når et medlem der
tidligere er ekskluderet af klubben grundet restance, igen søger om optagelse.
Bestyrelsen tilkendegav, at det i sådanne situationer, vi forventer få, skal forelægges til
bestyrelsens beslutning at godkende optagelse.
h) Kassereren oplyste at klubben ved kassererens og Poul Anders Kaarsholms mellemkomst har
fået møbler og inventar til det nye klublokale uden beregning. Giveren er Jyske Bank.

5. Næste møde. 30. April kl. 19.00

