TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Bestyrelsesmøde onsdag den 11/03 2015.

Tilstede:
Jens Møller, Leif Jørgensen, Bodil Madsen, Paul Nielsen, Ove Riis Jensen, Bent Rasmussen og
Lisbeth Laustsen.
Louise havde spurgt Jens Møller om det var muligt at afholde bestyrelsesmøde med
rullende ugedag. Det var der ingen tilslutning til, så alt andet lige afholdes møderne fortsat
den 1. onsdag i måneden, hvis ikke andet bliver meldt ud. Louise regner med at komme
tilbage 1. april.
Søren Gam, der havde meldt sig som tovholder af det hold, der er tilmeldt DGU
kvalifikationsturnering, er sprunget fra. Der er 10-12 medlemmer, der er klar til at deltage
(der er 7 der skal spille hver gang). Henning R Jensen bliver tovholder.
Der er interesse for også at spille Regionsgolf. Dette kan først blive aktuelt til næste år da
tilmeldingsfristen er overskredet.
Husk tilmelding til træner om mandagen. Det er stadig Tobias der er træner.
Paul Nielsen vil indkalde Juniorernes forældre for at se om der er grundlag for at gøre en
ekstra indsats for dem. Der vil være mulighed for særskilt træner/træning for dem hvis
interessen er der.
Michael arbejder på, at få en træner til at komme onsdag.
Økonomien er OK – der er ingen restancer. ☺
Vi skal have lavet en hulbeskrivelse der passer til 18 huls banen. (det er stadig 9 huls
banens beskrivelse der står på hjemmesiden). Bent Rasmussen og Leif Jørgensen ser på
sagen.
Bodil bliver tovholder på Golfens dag den 19. april. Sidste år fik vi rigtig god hjælp på dagen
af herreklubben. Vi håber, de vil hjælpe til igen i år.
Touch skærmen opdateres af Jens.
Lokalregler redigeres
Der bliver opsat et nyt og bedre spejl på hul 7 – pris ca. 800 kr. (Leif Jørgensen sørger for
det)
Forslag/ideer til snak ved møde med Park:
Skal der laves dropzone ved søen? Det vil løse tvivlspørgsmål om hvor drop skal være. Det
vil så også gælde for evt drop fra den nye sti.

Når broen ved hul 9/18 skal genopsættes rykkes den til højre for hyldetræet. Det vil skabe
en mere naturlig overgang med vogne bagom bunkeren.
Få fjernet de hvide pæle ved højene på hul 5. Det er et af de steder der kan danne kø, men
ved at gøre det muligt at lave et drop ved højene kan det måske afhjælpes.
Få plantet et nyt træ på hul 7 i stedet for det Bodilstormen væltede. Ligeledes er træet på
hul 8 noget havareret – det var måske en ide at plane et nyt bagved det.
Udslagsstedet for hul 17 kan ikke vente til efterårets renovering, kan evt midlertidig klares
med at der kommer en større måtte.

Næste bestyrelsesmøde: 08/04 2015

Silkeborg, den 12. marts 2015
Lisbeth Laustsen
referent

