MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 30

Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2015.
Deltagere: Jørn Krog Nielsen, Erik Bendixen, Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen.

Formanden bød velkommen med et par stykker smørrebrød og øl/vand kl. 15.

Pkt. 1 : Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 : Økonomi v/ EB. Saldo på kontoen pt.: Kr. 16.784. Der er udestående gavekort (158 stk) for
kr.11.900. Ved den aflyste match 12.5. blev det aftalt at matchfee - kr. 1.740, skulle overføres til ”Slå-etslag” matchen. Der er således pt. en ”reel” kassebeholdning på kr. 3.144. EB oplyste at indkassering af
restancebeløbene (20 kr. v/udeblivelse) går rigtig fint.

Pkt. 3 : Evaluering vedr. det våde forår. Der har været 9 aflyste matcher i foråret. Det aftaltes at
turneringslederne fremover sender mails ud til deltagerne inden kl. 07.30 på matchdagen, hvis man på dette
tidspunkt træffer beslutning om aflysning pga. vejret. Ligeledes kontakter man Simon, så han kan indrette
sig derefter. Proceduren ved tordenvejr gennemgås på Turneringsledermødet. Stadig enighed om at vi i
seniorklubben altid indberetter scores over 36 p., samt fastholder indberetninger ved venskabskampe, og de
10 årlige Tour-matcher.

Pkt. 4 : Fejl på hjemmesiden. LM henledte opmærksomheden på en række små fejl og mangler i
”Velkommen til Seniorklubben” på hjemmesiden. LM vil tilrette siden så den er korrekt, bl.a. slettes pkt. 10
som omhandler 9-hullers matcher. Alle er naturligvis stadig velkomne til at hoppe fra efter 9 huller.

Pkt. 5 : Turneringsledermøde 25. juni. Vi har 9 hold turneringsledere. Enighed om at det er passende.
JKN sender mails til turneringslederne om evt. datoer man helst vi undgå, hvorefter ny fordelingsplan bliver
udfærdiget. Emner til dagsorden gennemgået, JKN udsender denne en uges tid før mødet. EB sørger for
præmier til Turneringsleder-matchen.

Pkt. 6 : Eventuelt. Vi har fået tilsagn fra Benny Jepsen og Ruth Møller om, at de gerne vil påtage sig
opgaven som ”tovholdere” ved Slå-et-slag-matchen.

Mødet hævet kl. 16.30, næste møde fastsat til 25. august.
Ref. LRL

