MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 26
Referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2014.
Deltagere: Jørn Krog Nielsen, Erik Bendixen, Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen.

Formanden bød velkommen med en kop kaffe og en ostemad kl. 14.30.
Pkt. 1 : referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Økonomi ved EB. - EB oplyste, at der pt. henstår kr. 13.675 på kontoen. Af i alt 487 udstedte
gavekort, er der stadig 133 stk. udestående, således at den ”reelle” kassebeholdning er kr. 3.675.
Pkt. 3: Venskabskampe på hjemmebane - Manglende træningsbolde, stor greenkeeperaktivitet, dette er
blevet bemærket fra nogle af vore gæster. Enighed om at dette ikke er acceptabelt, specielt ikke når klubben
har gæster, og gerne skulle vise sig fra pæneste side. JKN vil kontakte Jan Lauritzen for en snak om dette.
Pkt. 4: Venskabskampe, tilslutning - Der var fin tilslutning til den seneste match mod Grenå, måske fordi
der blev agiteret lidt for sagen forinden. Dette vil vi gøre igen inden næste ”udekamp”, ligesom EB vil
udsende mails til alle seniorer i god tid før.
Pkt. 5: Turneringsafvikling, status efter opstramning, venteliste - Emnet blev diskuteret indgående. Der
var enighed om at turneringerne afvikles helt ”pænt”, på trods af mange deltagere. Det vedtoges at vi
fremover vil arbejde med et absolut max. antal på 108. Dette er også max. antal deltagere ved klubbens
øvrige turneringer. Desuden har vi kun banelukning til kl. 13.30. Emnet tages med på Matchledermødet den
18. juni. Et forslag fra Erik Hørlyck om en evt. (frivillig) herre-veteranklub, som evt. kunne spille onsdag
formiddag, mente vi ikke ville kunne afhjælpe sagen nok, opvejet mod problemerne ved en sådan ordning.
Der er stadig problemer med Golfbox og det nye system, bl. (meget) andet, kan der stadig ikke laves en
venteliste, så indtil videre må det gøres manuelt, efter at de (evt) 108 er sat på deltagerlisten.
Opstramnings-reglerne, forfattet af EB og sendt ud til alle tidligere, vil LRL få renskrevet og lamineret, til
brug for matchledere som ”remindere” ved fremtidige matcher, - alt efter behov.
Pkt. 6: Nærmest flaget - sponsorpræmier - Vi arbejder stadig på at få sponsoraftale(r). Vi har ”søbolde”
til 8-10 gange endnu. Punktet vil blive taget op på turneringsledermødet, måske skal vi afskaffe
klappepræmier? Man kunne også spørge hos samtlige medlemmer, om der er nogle, der har kontakter som
evt. osv.
Pkt. 7: Turneringsledermøde 18. juni - dagsorden - Emner gennemgået, JKN laver en dagsorden, samt ny
turneringslederplan.
Pkt. 8: Golfbox-status v/EB & LM - Der er stadig rigtig mange problemer med det nye system, blandt de
største er ventelister, og generering af scorekort. EB og LM er stadig villige til at fortsætte det kæmpestore
stykke arbejde med at hjælpe matchlederne hver mandag. EB er ved at udfærdige check-liste, både til
startlister og score-indtastning.
Pkt. 9: Generalforsamling og julefrokost - Generalforsamling fastsat til 28. oktober, Evt. julefrokost til
16. december.
Pkt. 10: Eventuelt - Næste bestyrelsesmøde fastsat til 26. august/alt. 2. september 2014.
Mødet hævet kl. 17.15

Ref. LRL

