MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 29

Referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2015.

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

Mødet startede efter tirsdagsmatchen, kl. ca. 14. Formanden bød velkommen med et par stk smørrebrød og
en øl/vand.
Pkt.1: Økonomi v/EB: Der henstår kr. 12.519,- på kontoen. Udestående gavekort : 151 stk. Den ”reelle”
kassebeholdning er derefter kr. 1.144,-. Der var enighed om, at et nyt system bør indføres, så vi undgår de
mange gamle udestående gavekort. Vi vil henstille til medlemmerne, pr. mail, at gavekortene bliver indløst
hurtigere, samt gøre opmærksom på, at de fremover kun vil være gyldige i max. tre år. Dette kan gøres enten
ved datobestemmelse, eller evt. ”ny farve” på kortene hvert år.
Pkt. 2: Turneringsledermøde i juni : LM vil indhente tilbud på greenfee/ frokost fra Lyngbygaard og
Odder Golfklub, dato enten 17.-18.-24. eller 25. juni. Teetime kl.9 - 9.30. Seniorklubben vil yde et tilskud til
frokosten, beløbsstørrelse afgøres senere. JKN udfærdiger dagsorden og ny turneringslederplan. Der vil evt.
blive sendt mail til medlemmer på reserveliste, tages op på turneringsledermødet.
Pkt. 3: Evaluering siden sidste møde (vinterbane - afvikling): Procedurer ved aflysninger tages op på
Turneringsledermødet. Bl.a. tæt samarbejde med sekretariatet, meddelelse på klubkalenderen, mails til
deltagerne. Ligeledes om aflysning ved min. 20 - 30 deltagere? Hjemmesiden skal opdateres tilsvarende.
Pkt. 4: Ærø udflugt : Mange tilmeldinger til udflugten, stor ros til Kirsten Ebert for initiativet, og det store
stykke arbejde.
Pkt. 5: HCP krav til deltagelse i Seniorklubben: Der har været et par henvendelser vedr. vort krav om
Hcp 50 for deltagelse. Vi var enige om at fastholde kravet som hidtil i sommerperioden. Indtil Hcp. 50 er
opnået, må nye spillere tilmelde sig onsdagsmatcherne. Når disse indstilles (i okt.?) kan man spille med i
Seniorklubben.
Pkt. 6: Klappepræmier - sponsorer: Vi har stadig ikke fået sponsorer til klappepræmier, det er indtil
videre op til turneringslederne at indkøbe en (lille) klappepræmie, -inden for budgettet.
Pkt. 7: Eventuelt: LM er i kontakt med Lis Wenneberg om mail/opsætning i GolfBox vedr. Gut Apeldör
turen 10. - 13. august. Det skal undersøges, hvor meget rabat der gives til ”ikke-golfere”.
I skrivende stund ser det ud til, at problemet med frivillige til ”Slå et slag”- turneringen er løst, JKN har fået
tilsagn om hjælp fra flere medlemmer.
Mødet hævet kl. 16, næste møde fastsat til 9. juni 2015.
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