
Referat af bestyrelsesmøde Tollundgård Golfklub, onsdag den 6. september 2022  

 

Fraværende: Ingen fraværende 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Formanden 
Hulspilsmesterskaberne er afholdt og har alt i alt fungeret godt. Dog med problemer med 

frameldinger. Vi vil forsøge at få endnu flere med, og afvikler på samme måde næste år. 

Der reklameres for mesterskaberne bl.a. til generalforsamlingen og i de forskellige klubber 

i klubben. Datoen lægges ud så tidligt som muligt. 

 

Spil med dag. Der var 23 tilmeldte. Dagen blev aflyst pga tordenvejr. Der arrangeres en ny 

dag den 29. oktober 2022. 

 

Simon holder ”farvel-arrangement” i morgen. Bent køber vingave fra klubben. Per og Susan 

deltager fra Bestyrelsen. 

 

Der er intet nyt om træner. Allan har meddelt DGU, at vi står over på kvinder og golf, men 

dette er ikke afklaret, og der forsøges hårdt at findes en løsning på trænersituationen til 

kvinder og golfholdet til foråret. Susan tager kontakt til DGU og retter misforståelsen. Vi 

står kun over i efterårssæsonen og satser på en løsning til forårssæson. 

 

3. Kassereren 
Regnskab gennemgået uden bemærkninger. Der er flere medlemmer og et højere greenfee 

tilskud end sidste år. 

485 aktive medlemmer. 

 

4. Baneformand 
Leif fortæller at DGU har lavet en opsamling på de nye regler. Det tyder på at der til januar 

kommer en ny håndbog. Bent hører lige Park til nye river til udskiftning af knækkede river 

og evt. til to river i store bunkere. 

 

 

 

 



 

5. Begynderudvalg 
Der er stor opbakning til Kaninmatch, der er ofte venteliste og Bent prioriterer nye spillere 

til turneringerne. 

 

Erfaringerne fra kvinder og golf med facebook gruppe til at finde spillepartnere, kan være 

en god ide for nye spillere. Dette kombineres med at søge mere erfarne spillere til at 

deltage i en mentorordning. Allan skriver til medlemmerne og laver en lukket FB side. 

 

6. Turneringsudvalg 
Der er stor tilslutning til Pitch and Puts. Der skal måske flyttes nogle fra fredag til lørdag.  I første 

omgang lukkes tilmeldingen til fredagen. 

 

Der rykkes for betaling og at man skal huske at få bag-mærke på, da man ellers ikke er 

spilleberettigede til diverse turneringer. 

 

7. Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


