MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 31

Referat af bestyrelsesmøde den 25. august 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. 14.45
Pkt. 1 : Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 : Økonomi v/EB. Saldo på kontoen pt. (11.8.) : kr. 17.492. Der er 156 udestående gavekort , således er der en
reel kassebeholdning på kr. 5.742. Ny farve på gavekortene tages i brug 1.1.2016 .

Pkt. 3 : Evaluering af turneringsledermødet 25. juni. Fremmødet var fint, og det var alt i alt en god dag. Der er
stadig (passende) 18 turneringsledere.

Pkt. 4 : Evaluering af Gut Apeldör (LRL). Turen var en pæn succes, og vejret viste sig fra sin pæneste side! Da der,
adspurgt, var 35 stemmer for gentagelse, og 4 stemmer for at finde et andet sted, vil vi formentlig arrangere en tur
næste år. Efterfølgende har Gut Apeldör dog hævet prisen med hele 12 % i 2016, så vi må se om interessen stadig er
til stede herefter.

Pkt. 5 : Tour 2015 – præmier ? Vi har ikke flere sponsorgaver, så der indkøbes 2 gaver.

Pkt. 6 : Næste turneringsledermøde , - aftaltes til 10. november. JKN fremsender indkaldelse mv.

Pkt. 7. : Julefrokost – tilskud ? Vi blev enige om, at der ikke skal gives tilskud til julefrokosten som sådan, men at
der kan gives et mindre beløb til udsmykning etc.

Pkt. 8 : GF 27. oktober, -emner til beretningen, genvalg? Mulige emner til Bestyrelsesberetningen blev
gennemgået , EB vil lave en del statistik på fremmøde, deltagerantal osv. som vil indgå. Alle er villige til genvalg.

Pkt. 9 : Eventuelt Der var et forslag om at hæve matchfee til kr. 25,- , efter nogen drøftelse blev vi enige om at
bibeholde kr. 20,-. Vi diskuterede om man ved hver match skal indtaste scorekort for vinderne inden
præmieuddelingen. Delte meninger, kan debatteres på turneringsledermødet .
Mødet hævet kl. 16.15, næste møde fastsat til 3. november.
Ref. LRL

