MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 37
Referat fra bestyrelsesmøde den 25.april 2017.
Deltager: Jørn Krog Nielsen, Erik Bendixen, Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen.

Formanden bød velkommen med et par stykker smørrebrød kl. 14.
Pkt. 1: Referat fra sidste møde – blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Økonomi v/ EB. Indestående på kontoen er pt. Kr. 23.697. Vi har 178 udestående gavekort, den reelle
kassebeholdning udgør herefter kr. 10.268. Vi har ”klappepræmier” (sponsorbolde) til resten af sæsonen.
Pkt. 3: Evaluering af vinterpause. Perioden har vejrmæssigt været bedre end de foregående år. Alligevel er der
enighed om, at det har været en rigtig beslutning med pausen. Der har været stor forståelse/tilfredshed med
vinterpausen, og de ”seje” har, ikke mindst pga. Knud Høghs initiativ, kunnet spille vintergolf under lidt ”ordnede
forhold”.
Pkt. 4: Status Turneringsledermøde juni. Mødet holdes i Mariagerfjord Golfklub 16. juni. LM har kontakt med
klubben, og vil sørge for det praktiske. Deltagerne betaler selv greenfee, og efter matchen er Seniorklubben vært ved
lille frokost inden selve mødet.
Pkt. 5: Hcp. grænse / tællende runder. JKN er gjort bekendt med, at et par spillere har meldt sig ud af MGC, pga. at
de ikke kunne deltage i vore tirsdagsmatcher. Vi diskuterede sagen frem og tilbage, men er enige om at fastholde
grænsen på hcp. 50. Med den nuværende praksis for hvordan nye medlemmer opnår hcp.54, er det erfaringen (EB –
sommergolf) at det ikke er til glæde for disse nye medlemmer at deltage i en turnering, nærmest endda tværtimod.
Nogle melder sig måske ud af klubben pga. hcp-grænse, andre måske pga. en dårlig oplevelse i turneringsregi.
Som tidligere vedtaget, ændres der ikke på antallet af ”tællende runder”. Vi har årligt 10 ”tours” med indberetning,
foruden 4 venskabskampe med indberetning. Derudover er der altid mulighed for EDS runder for hver enkelt spiller.
Pkt. 6: 25 års jubilæum markering. Klubber-i-klubben er blevet opfordret til, i uge 22, at gøre lidt specielt ud af
turneringen, for at markere jubilæet. Da seniorklubben har så mange medlemmer, har vi ikke mulighed for at invitere
”ikke-seniorer” med. Vi spiller en holdmatch denne dag, og JKN vil kontakte Mette og Karsten Kraglund, som er
turneringsledere, for at høre om de/vi evt. kan arrangere lidt ”festivitas”. Seniorklubben vil evt. give et lille tilskud,
hvis det ønskes.
Pkt. 7: Status, udflugter. Der er (over)god tilslutning til Samsøturen i maj, 60 deltagere. Der er indtil videre 34
tilmeldte til turen i august til Gut Apeldör.
Pkt. 8: Slå-et-Slag. Begrundet forventning om, at Ruth Møller og Benny Jepsen vil forestå arrangementet igen i år, på
samme flotte vis. Datoen er 5. september.
Pkt. 9: Maling af bygninger. Vi har fået en henvendelse fra Jesper Lorentzen om vi evt. kan stille med en
”malergruppe” på ca. 8 personer, til facademaling af vore bygninger. JKN har tilbudt JL at denne kan komme og holde
en lille ”salgstale ” efter en tirsdagsmatch. Vi hører nærmere.
Pkt. 10: Eventuelt. LRL forespurgte om der kan ydes et lille beløb til ”sponsorpleje”, vi vil så invitere Michael
(Tandprotetikeren) og hans kone til en lille golf-intro hos Søren, og en tur på par 3-banen. Bevilget. Vi håber så på
klappepræmier til næste sæson også.
Mødet afsluttet kl. 16, næste bestyrelsesmøde fastsat til 27. juni.
Ref. LRL

