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Golfklub har haft roligt år
Tre gange hole-in-one
i løbet af det seneste
år i Tollundgaard
Golfklub
FUNDER 85 stemmeberettigede medlemmer
var mødt frem til generalforsamlingen i Tollundgaard Golfklub.

Af bestyrelsens beretning fremgik
det, at klubben har haft et roligt år.
Medlemstallet er svagt stigende og
økonomien følger budgetterne. Dette
er helt i bestyrelsens ånd.
Formanden, Jens Møller, udtrykte
ros til Tollundgaard Golf Park for en
velplejet bane og et godt samarbejde.
To nye teesteder er det mest tydelige

tegn på de forbedringer, der er lavet i
årets løb.
Der er etableret baneservice på anlægget. Frivillige kører fortrinsvis i
weekenderne.
Klubben og parken har i samarbejde
nyuddannet 50 golfere i 2016. Stort set
alle disse er efterfølgende blevet medlem af klubben.
Turneringsudvalget har afholdt 9
turneringer med i alt 495 deltagere.
Derudover er der afholdt klubmesterskaber med 45 deltagere.
Klubmestre i slagspil blev Edel
Bengtsson og Theis Kristensen.
Klubmestre i hulspil blev Edel
Bengtsson og Claus Rasmussen.
I årets løb er der lavet tre gange
hole-in-one - alle af klubbens egne
medlemmer.

Det stabile medlemstal skyldes helt
sikkert de mange muligheder, der er
for at skabe relationer til andre spillere, mente formanden.
Langt de fleste nye medlemmer
kommer, fordi de kender nogen eller
har snakket med medlemmer.
Klubben har haft tilmeldt et hold i
kvalifikationsrækken i danmarksturneringen. De har klaret sig fint og fortsætter i kommende sæson. Klubben
havde også to hold til årets regionsgolf. Det blev en succes og i kommende
sæson er der tilmeldt fem hold.
Valget til bestyrelsen bød på genvalg af Leif Jørgensen og Ove Riis
Jensen og nyvalg af Per Dybsø.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jens Møller som
formand, Bodil Madsen som næstfor-

mand, Ove Riis Jensen som kasserer
og Per Dybsø som sekretær. Yderligere
medlemmer er Leif Jørgensen, Bent
Rasmussen og Paul Nielsen.
Kommende arrangementer er åbningsturnering den 1. april med standerhejsning.

|| Tollundgaard Golfklub
har blandt anden en aktiv
dameklub.

Gødvad-foreninger vil støtte trivsel og inklusion
Gødvad GIF Gymnastik vil
sammen med
andre foreninger
styrke inklusion

DKK

AF KENNETH HUSUM
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GØDVAD Med Gødvad GIF
- Gymnastik i spidsen vil en
række lokale foreninger arbejde
sammen for at fremme trivsel

og inklusion af udsatte børn
og unge.
Boost Trivslen er et projekt
som DGI og Psykiatrifonden
står bag. Målet er at opkvalificere frivillige trænere og ledere
til at blive endnu bedre til at

1998,-

Luksusophold på spahotel
Nyd 2 skønne nætter, 3-retters aftenmenu, morgenbuffet og gratis adgang til
1400 m² spa på 5-stjernede Vitalhotel Alter Meierhof, som ligger lige ned til
Flensborg Fjord
Stjernedrysset luksustid
Giv dig selv en helt særlig oplevelse og tag på et sansefyldt ophold
på Vitalhotel Alter Meierhof i Nordtyskland.
Det 5-stjernede spahotel ligger helt ned til Flensborg Fjord i Glücksburg,
som er Tysklands nordligste by tæt på den dansk/tyske grænse.
Tilbuddet inkluderer følgende
2 x overnatninger i stilfuldt dobbeltværelse - kategori Meierhof.
2 x 3-retters aftenmenu på restaurant “Brasserie” (Køkkenchefens valg).
Frisk frugt ved ankomst. Lån af badekåbe og badetøfler.
Gratis adgang til hotellets spa med inden- og udendørs swimmingpool, sten-dampbad,
tepidarium, finsk sauna og hø-aromabad. Velkomstdrink
Gratis opgradering til Meierhof Deluxe (Afhængig af ledighed)
2 x stor morgenbuffet.
Bemærk: Prisen gælder for 1 person ved 2 personer i delt dobbeltværelse. Det vil sige,
at I skal købe 2 værdibeviser, hvis I ønsker at benytte opholdet sammen.
Hvis du ønsker at benytte opholdet alene, kan du nøjes med at købe 1 værdibevis
og tilkøbe enkeltværelsestillæg.

Køb tilbuddet på deal.dk i dag
Der tages forbehold for trykfejl

|| De frivillige fra en række Gødvad-foreninger deltog i workshop
på Dybkærskolen.

TIL LEJE TILBYDES

Dejlig 2-vær. lejlighed, 75 m² på Søholt
Udlejes til ældre moden lejer. Røgfri, minus husdyr.
Lys og venlig, centralt beliggende for bus, indkøb og natur.
Husleje kr. 6.600,- + forbrug.
Henvendelse på tlf. 40 88 04 81

Warmingsvej 13
2 vær. lejl., 68 m2, p-mulighed. Kr. 6.200 pr. md.
Dep. 3 mdr. Overtagelse
hurtigst muligt.
Tlf. 8667 6088

give trivslen et boost. Samtidig
skal foreningerne lære at arbejde på tværs, så de kan blive
bedre til at lære af hinanden.
Det første konkrete resultat
af samarbejdet var en workshop støttet af DGI-puljen
»Foreningsliv for alle« og Broen-Silkeborg. 17 engagerede
frivillige fra seks af Gødvads
foreninger/afdelinger deltog.
Ud over Gødvad GIF - Gymnastik, håndbold og fodbold
var der også repræsentanter
fra Silkeborg
Judoklub, De Grønne Pigespejdere og FDF.
På workshoppen lærte deltagerne blandt andet, hvordan
man spotter mistrivsel, hvordan man bedst kommunikerer
med børn og forældre i svære
situationer, og de fik konkrete
værktøjer til at skabe de bedste
rammer for alle bliver inkluderet i idrætstræningen eller aktiviteterne på spejdermøderne.
Et møde i slutningen af april
vil handle om, hvordan foreningerne kommer tættere på hinanden i fremtiden.
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Opmærksomhed
ved min fødselsdag
frabedes venligst.

Erik Haugaard
»Laangawten«

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges
til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt
Forslag skal være formanden i hænde senest
8 dage før på mail: vand@knudstrup.net

Med venlig hilsen Bestyrelse
Bestyrelsen

