MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 27

Referat af bestyrelsesmøde den 2. september 2014 .

Deltagere: Jørn Krog Nielsen, Erik Bendixen, Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen.

Formanden bød velkommen med en kop kaffe og en rullepølsemad ! ca. kl.14.30

Pkt. 1 : Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2 : Økonomi v/EB: Der henstår pt. Kr. 39.369,- på kontoen. Dette er dog grundet ”slå-et-slag”indsamlingen, på kr. 22.880,-. Sammen med udestående gavekort (175 stk. a’ 75,- = 13.200,-) bliver det til
kr. 3.289,-. den ”reelle” kassebeholdning.
Pkt. 3 : Evaluering af turneringsledermøde 18. juni: Vi har stadig 9 OK gavekort, og ca. 30 søbolde, til
klappepræmier. Derudover 5 stk. greenfeebilletter til andre klubber.
Pkt. 4 : Evaluering af Tysklandstur : stort set kun tilfredshed med Gut Apeldör . Til prisen kan det vist
ikke gøres bedre. Lis og Ole Wenneberg har bedt om tilbud for næste år, kommer til november.
Pkt. 5 : Tour 2014, præmier ? Vedtaget at bruge greenfeebilletter , 2 stk. til hver (dame/herre).
Pkt. 6 : Næste turneringsledermøde Aftalt til 25. november.
Pkt. 7 : Julefrokost – tilskud? Julematchen spilles 16. december, og evt. tilskud til julefrokost (hvis
arrangører kan findes) aftaltes til kr. 3.000,-.
Pkt. 8 : GF 28. oktober, emner til beretning – genvalg? Emner til formandens beretning blev drøftet og
aftalt. Alle er villige til at modtage genvalg. Suppleanter kontaktes og forespørges om de modtager
genvalg.
Pkt. 9 : Eventuelt :
LM sørger for at rette opsætning af matcher til vintertid start kl. 9.30 ( 1.11. til 28.02.) Vi har stadig kun
banelukning til kl. 13.30, men det skulle ikke blive et problem, der er ikke så stor søgning i
vintermånederne.
Hold/Par turneringer, vi venter stadig på golfbox. Holdmatcher kan dog laves nemt manuelt.
Mødet hævet kl. ca. 17, næste møde fastsat til 18. november 2014.
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