MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 39

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. september 2017.
Deltagere: 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 Vi har pt. Kr. 52.502 stående på kontoen. Heri er indbefattet Kr. 28.900, som er
det beløb vi samlede ind til Kræftens Bekæmpelse ved ”slå-et-slag” arrangementet. Der er 181
udestående gavekort. EB meddelte, at 40 af disse er udløbet, de vil blive taget til indtægt pr.
30.9.2017. Yderligere 50 stk. udløber pr. 31.12 2017. Der vil blive udsendt en mail til alle, med
påmindelse om at få indløst gavekort i tide. Reelt har vi en kassebeholdning på kr. 9.948.
Pkt. 3: Evaluering Samsø – Gut Apeldör Begge ture kan vist betegnes som succesfulde. Der har, så
vidt vi har erfaret, kun været positive tilkendegivelser.
Pkt. 4: Evaluering ”Slå-et-Slag”. En rigtig fin dag, Ruth Møller og Benny Jepsen havde lagt et
kæmpe stykke arbejde i sagen. Der var en vældig masse præmier, og vi fik samlet kr. 28.900 ind til
Kræftens Bekæmpelse.
Pkt. 5: Herrestart fra rød tee. Vi har tidligere diskuteret dette emne, og besluttede nu, at åbne for
herrestart fra rød tee, med øjeblikkelig virkning. Der vil blive udsendt mail til alle om dette. I praksis
vil det betyde, at de herrer som måtte ønske start fra rød tee, selv udskriver et scorekort, og tilføjer
rækkenavn.
Pkt. 6: Tour 2017 præmier. EB vil sørge for præmier til årets vindere.
Pkt. 7: Venskabsklubber. Sidste år blev det vedtaget at vi forsøgsvis ville holde pause med
venskabskampene med Randers Fjord. Vi diskuterede emnet, og der var enighed om at vi ikke
ønsker at genoptage forbindelsen. Bl.a. med den begrundelse at vi, alt i alt, har 8 – 10
arrangementer årligt med spisning, samlet over 8 mdr. Erfaringen har også vist, at vi sjældent eller
aldrig kan stille med fuldt hold til udekampene. JKN vil skrive til Randers Fjord, og takke nej til
fremtidige venskabskampe.
Pkt. 8: Klappepræmier. Indtil videre (sæsonen ud og lidt til) har vi stadig bolde fra
TandproTetikeren. Vi håber på ny og/eller andre aftaler.
Pkt. 9: Generalforsamling. JKN udsender indkaldelse hertil. Som sidste år vil vi udsende bestyrelsens
beretning, samt regnskabet i god tid før gf den 31. oktober.
Pkt. 10: Eventuelt. Turneringsledermøde fastsat til 21. november, ellers ingen særlige emner.

Mødet slut kl. 17, næste møde fastsat til 7. november.

Ref. LRL

