SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 10. november 2015 i Mollerup Golf Club

1.Velkomst og indledning v/ formanden.
Jørn Krog Nielsen bød velkommen, og seniorklubben var vært ved et lille stjerneskud, øl/vand og kaffe. Der var
afbud fra Mette og Karsten Kraglund, samt Elsebeth Andersen. JKN takkede alle for det frivillige arbejde, og
udtrykte tilfredshed med at alle ønsker at fortsætte.
2. Orientering om bestyrelsens konstituering og arbejdsopgaver.
Fortsætter som hidtil: Formand Jørn Krog Nielsen, næstformand og kasserer Erik Bendixen, medlemmer Lotte
Madsen og Leni Rützou Larsen. LM varetager opsætning af turneringer i golfbox, LRL skriver referater.

3.Turneringsfordelingsplan jan-jul. 2016.
Fordelingsplanen , tidligere fremsendt til deltagerne, blev godkendt uden ændringer.

4. Turneringsafvikling.
En handelsskole har doneret PC udstyr til MGC, således at der fremover vil være 3 PC’er til rådighed i
matchlederrummet. Det blev diskuteret om man fremover altid skal indtaste scores. Mange tilbød at hjælpe de
”aktuelle” turneringsledere med dette. Der var enighed om at vi, som minimum, indtaster ”vinderscorer” , specielt
ved venskabskampe og Tour-matcher. Der er i gnsn. 10% scorekort med fejl ved hver match.Man diskuterede lidt om
evt. sanktioner, - enighed om at vi ikke vil diskvalificere spillere, men udlevere fejlbehæftede scorekort til spillerne
efterfølgende, med henstilling om at ”stramme op” . Knud Høgh forespurgte til økonomien, om der var problemer
med underskud. EB forsikrede at alt er under kontrol, vi har stadig (for) mange udestående gavekort, men overskuddet
ved matcherne er stadig passende , som aftalt min. Kr. 3,- pr. deltager.
5. Venskabskampe.
Venskabskampene ligger fast for 2016, men JKN vil tage en snak med klubberne, for om muligt at flytte lidt rundt på
datoerne for fremtiden, så vi ikke skal have to venskabskampe indenfor 2 uger. Mht. forplejning, er det for 2016 aftalt
med Simon, at vi betaler 130,- for mad, øl/vand og kaffe. Matchlederne aftaler selv menuen med Simon, der kan evt.
aftales smørrebrød, som så evt. kunne blive lidt billigere ?
6. Aldersgrænse / Hcp. Grænse.
Der har været forslag om at ændre på aldersgrænsen for deltagelse i seniorklubben (DGU har sænket denne til 50 år
for begge køn) . Vi har besluttet at bevare vores nuværende grænser, ligesom Hcp. grænsen på 50 også vil blive
bibeholdt. Der kan gives dispensation for nye spillere med hcp. over 50 i vintersæsonen, når begyndermatcherne er
indstillet.
7. Juleafslutning v/ Johnna og Knud Høgh.
Johnna Høgh meddelte at julefrokosten nok kommer til at foregå som sædvanligt. Dog skal vi i år have ribbenssteg og
rødkål, og ris a’la’mande. Seniorklubben vil i år ikke yde tilskud ( det plejer at være en snaps..) , dog vil vi dække
omkostninger til pynt o.lign.

8. Vinterbane.
MGC har taget beslutning om at banen vendes, som det er sket de foregående år. Dette vil ske når frosten sætter ind.
Der vil være 15 spilbare huller.
9. Eventuelt.
EB meddelte at nye, blå, gavekort er taget i brug, udløbsdato 31.12.2017. Der har været forslag om at forhøje
matchfee til kr. 25,- så der kunne indkøbes bedre vin ,- alle var enige om at kr. 20,- bør bibeholdes, og at der fås meget
udmærket vin til kr. 50,- flasken. Turneringslederudflugt 2016 fastsattes til 16. juni, forslag til sted modtages gerne.
Og endelig: emnet som ikke vil dø: Flyttedag. Det blev atter slået fast at seniorklubben spiller om tirsdagen. Punktum.
Mødet afsluttet kl. 15.15

Ref.: LRL

