Tollundgaard Golfklub
Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. oktober 2017
Tilstede:
Jens Møller. Bodil Madsen, Ove Riis Jensen, Allan Barslund, Leif Jørgensen, Bent Rasmussen og
Per Dybsø
Jens:
Der har været møde med Park, hvor følgende blev drøftet:
Skilte i cafeen – de kommer
–
Baneting:
–
Nye skraldespande. Martin undersøger muligheder, og forelægger. Klubben spæder til.
–
Vaskepladsen laves i vinter
–
Sand i bunkere
–
Dræn på hul 1
–
lave fairway nærmere teestederne på hul 8/17. Sker til foråret.
Generalforsamling: Datoen blev fastsat til den 21. februar.
Jens ønsker, at gå af som formand efter den kommende generalforsamling, og et par fra bestyrelsen
pegede på Allan Barslund, der gav udtryk for, at det ville han gerne. Han har hele bestyrelsens fulde
opbakning.
Jens er ikke på valg og bliver i bestyrelsen - i hvert fald til næste år, hvor han er på valg.
Derudover meddelte Jens, at klubbens hjemmeside i den forgangne måned har haft 4120 besøgende.
Ove:
Regnskabet gennemgået. Ser fint ud. P.t. 480 aktive medlemmer.
Banen:
Leif har snakket med Park om teekopper og om afmærkninger på steder, hvor der ikke må køres
med vogne.
Allan:
Der har siden sidst været 3 turneringer:
–
Klubmesterskab med 63 deltagere
–
Hulspilsmesterskab med 19 deltagere
–
Pitch & Putt med 56 deltagere
Alle forløbet godt
Kommende turneringer: Løvfaldsturnering og Natgolf
Bent:
Kaniner: Er nu afsluttet med 750 starter mod sidste år 859, der, som tidligere nævnt. primært har
skyldtes af nogle er flyttet fra mandag til tirsdag, samt det lidt dårlige vejr.
Andet: Kvalifikationsholdet er til meldt.
Regionsgolf: Tilmelding senest 1. december. Det bliver nok igen til 5 hold, men hvor +50 ændres til
et ekstra veteranhold.
Der er sat sedler op på opslagstavlen, hvor man kan skrive sig på, hvilket der opfordres til, at gøre
hurtigst muligt.

Næste bestyrelsemøde: onsdag, den 6. september 2017, kl. 19:00
Silkeborg, den 10. august 2017
Per Dybsø, referent

