SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 25. juni 2015 i Lyngbygaard Golf Club
1. Velkomst og orientering v/ Jørn Krog Nielsen. Efter en dejlig runde på Lyngbygaards smukke og
velholdte bane, og en fin frokost, bød JKN velkommen til mødet. Der var afbud fra Poul Kyvsgaard, Ella
Lyhne og Niels Eilif Hansen. Formanden orienterede kort : Rettede en tak til alle for det frivillige stykke
arbejde, som flere medlemmer i øvrigt har givet udtryk for at der sættes pris på. Det blev indskærpet at vi
bruger mikrofonen ved præmieoverrækkelserne (når den virker !). Lotte Madsen har opdateret vores
”Velkommen til Seniorklubben” på hjemmesiden. Vi fortsætter med max. 108 spillere ved matcherne, det
fungerer for det meste rigtig fint. Banen fik ros. Vi bør stadig vise hensyn, hvis spillere ønsker start ”tæt på
klubhuset”.
2. Turneringsfordelingsplan 2. halvår 2015. Efter lidt ”bytten rundt” blev listen vedtaget, og JKN sender
den reviderede turneringsfordelingsplan ud efter rettelserne. (Måske i et word-dok…!)
3. Turneringsafvikling. Der har været 10 aflysninger pga. vejret indtil nu i 2015. Enighed om at der sendes
mail ud til deltagerne ved aflysning, og senest kl.07.30 på spilledagen, hvis matchen aflyses tirsdag morgen.
Turneringslederne møder sædvanligt op i klubhuset, hvis der skulle være spillere som ikke har set morgenmailen. Besked om denne procedure mailes til alle medlemmer.
4. Restancelisten. Det går rigtig fint med at indkassere kr. 20,- for udeblivelse. Enighed om at det er en
god ordning. Der har været 36 restancer, pt. mangler 10 at betale. Erik Bendixen har lavet en ny check-liste
som ligger i skabet.
5. Tordenvejr. Der blev diskuteret en del om procedurer ved tordenvejr. Konklusionen blev den, at hvis
sirenen har lydt, går alle (når man føler sig sikker) til klubhuset. Her afgør turneringslederne så om matchen
skal afbrydes, eller fortsættes efter max. 1 time. Matchfee kr. 20 betales selv om der afblæses, og indkøbte
præmier går blot videre til næste match. Jørn Larsen har nedskrevet nogle generelle retningslinier ved
tordenvejr, som sendes ud til medlemmerne.
6. Klappepræmier. Vi skal fortsat have klappepræmier. Da vi ikke har flere sponsorerede smågaver, køber
matchlederne en lille ting, bolde, chokolade el.lign.
7. Slå-et-slag. Ruth Møller og Benny Jepsen har tilbudt at lede ”slå-et-slag” seancen, Ella og Niels Eilif
Hansen står for selve matchen. Vi kan godt bruge flere sponsorer, alle blev opfordret til at forsøge at skaffe
nogle.
8. Eventuelt. Det blev foreslået at vi laver holdmatcher en gang om måneden. Enighed om at det nok var i
overkanten, måske hver anden måned. Det er dog stadig op til de enkelte matchledere at bestemme formen.
Nye flag og vandtætte boxe er indkøbt, ligger i skabet. Scorekort med fejl blev diskuteret. Knud Høgh
gjorde opmærksom på, at kun det noterede antal slag har betydning, ikke antal point. Enighed om at det er
en god ide at indtaste scores for de vindende spillere inden præmieuddeling.
Mødet sluttede med tak for i dag af formanden kl. 16.30.
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