Dagsorden onsdag den 4. november 2020

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt
2. Formanden
Fremtiden i Tollundgaard
Formanden tog hul på en snak om fremtiden for golfklubben. Vi har godt nok et rimelig
konstant og fint medlemstal lige nu, men flere og flere af os (ikke mindst i bestyrelsen) er
60+
På sigt kan det blive et problem, også fordi vi oplever at medlemmer i de yngre lag, skifter
klub hyppigere. Der kommer en del, men en del forsvinder også igen.
Så hvordan fastholder vi medlemmerne.
I bestyrelsen oplever vi, at en del af forklaringen er utilfredshed med forholdene omkring
banen. Stier, vaskeplads m.m. Det er ting der løbende tages op med Park, men ikke altid
klares i det tempo vi kunne ønske os.
I den forbindelse rundede vi klubbens formue. Skal den i spil i et samarbejde med Park?
Hvad skal vi ellers bruge den til? Den skal ihverttilfælde komme medlemmerne til gavn.
Vi søger et nyt møde med Park, således at der evt. kan være udformet et projekt, der kan
præsenteres på generalforsamlingen.
I foråret vil vi arrangere en match for de nye medlemmer.
Tilskud til Junior arbejdet.
Mikael har henvendt sig vedr. et tilskud til juniorarbejdet – varetaget af træner Simon.
Bestyrelsen bevilliger kr. 7.500 som tilskud til løn og materialer i forbindelse med arbejdet
med børn og unge.

3. Kassereren
Der er afvigelser i forhold til budgettet i form af færre indtægter og færre udgifter.
Tilsammen holdes budgettet fint.
Vi er pt. 460 aktive medlemmer.

4. Baneformand
Status på DGU-rating.
Travlhed i DGU er begrundelsen for, at vi ikke har fået ”resultatet” endnu.

Husk turfs, nedslagsmærker og affald. Banen og stierne er våde og sine steder meget
smattet.
Husk at sætte pæle på plads i rørerne hvis du vælger at tage dem op.
Leif indkøber en detektor, således at rørerne kan finde igen.

5. Begynderudvalg
I år har der være 13 Kaninaftener med deltagelse af 46 spillere i snit pr. gang.
Bent aflagde regnskab for aktiviteten. Et mindre overskud føres med over i næste år.

6. Turneringsudvalg
Ikke noget nyt

7. Eventuelt

