SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 15. juni 2018 i Mollerup Golf Club.
1. Velkomst v/ formanden.
Efter en dejlig golfrunde i fint vejr, bød Jørn Krog Nielsen velkommen til mødet, og
seniorklubben var vært ved en let frokost, øl/vand og kaffe. Der var afbud fra Elsebeth
Andersen og Jette Steen. Formanden udtrykte tilfredshed med fremmødet, og at alle
ønsker at fortsætte som turneringsledere. Der blev gjort opmærksom på det nye
”Tordensirene-tlf.nr.”
2. Turneringsafvikling.
Der er en vigende tilslutning til vore tirsdagsmatcher. Enighed om, at der kan være mange
grunde hertil. Den vigtigste er nok den, at der er så mange nye tilbud fra andre klubber,
Golfringen, Golfhæftet etc. Det blev diskuteret om vi i seniorklubben er for ”indspiste”, og
ikke gode nok til at integrere nye spillere. Det mente man ikke. Mange af os har kun hørt
positive tilkendegivelser fra nye medlemmer. I år har vi også haft en sen start (20.marts),
og mange medlemmer har været på golfrejser i foråret. Der var enighed om, at det jo
heller ikke er et mål i sig selv at være mange deltagere i tirsdagsturneringerne, som det er
pt., svinger antallet omkr. 80 pr. runde, hvilket må siges at være tilfredsstillende.
Starttiderne blev (endnu engang) indskærpet. Altså: Betaling senest 8.30, briefing tidligst
8.45, og ingen start på hullerne før kl. 9. Mht. briefing, bør vi tilstræbe at gøre denne
ensartet. Der findes forslag til ting der bør nævnes, i mappen i matchlederrummet.
Det blev vedtaget, at i tilfælde af tordenvejr, og hvis tordensirenen lyder, er turneringen
aflyst.
3. Turneringsfordelingsplan 2. halvår 2018.
Efter en del ombytninger, blev fordelingsplanen godkendt. Nyt eksemplar vil blive
fremsendt.
4. Holdsammensætning.
Som overskrift, bør vi (stadig) søge at sammensætte holdene som 2 damer- 2 herrer, el.
rene herre eller damebolde. Ægtefæller spiller ikke sammen, og der skal ikke tages hensyn
til ”den-og-den-vil-jeg-ikke-spille-med”.
5. Herre tee-steder.
Seniorbestyrelsen havde på seneste møde diskuteret emnet, og vedtaget, at alle herrer
skal have lov at vælge tee-sted 49-53 eller 57. Blot SKAL det nævnes under
”bemærkninger” ved tilmelding, hvis der vælges 49 el. 53. Lotte Madsen vil sørge for at
det bliver anført under ”info” v. Golfbox tilmeldingen. Der var enkelte indsigelser, og andre

forslag til hvordan vi tackler sagen, men man enedes om en prøvetid på denne måde, og
kan så evt. tage emnet op igen på næste møde.
6. Venskabskampe.
Det er stadig vanskeligt at stille ”fuldt hold” til venskabskampene ude. Igen skyldes dette
nok, at man efterhånden kan spille mange fremmede baner uden betaling. Men der var
enighed om, at de der stiller op, har en rigtig god oplevelse, og vi fortsætter med de to
venskabsklubber vi har.
7. Slå-et-slag.
Ruth Møller og Benny Jepsen vil endnu en gang tage sig af det store stykke arbejde med
dette arrangement. Der skal derefter findes et par arvtagere, hvis vi fremover skal afholde
arrangementet.
8. Juleafslutning.
Datoen er fastsat til 11. december, og Johnna og Knud Høgh har endnu en gang påtaget
sig opgaven med at arrangere juleafslutningen.
9. Eventuelt.
Fra småtingsafdelingen: Husk at nævne klappepræmiesponsoren ved uddelingen. Hjælp nye spillere på banen mht. bagplacering v. greens. – Der bør gøres noget ved
”rillerne” på banen. – Turneringslederrummet ligner igen et depotrum. Knud Høgh
fremførte, at man er nødt til at bruge rummet også til oplagring, og at vi i seniorklubben
måske er for kritiske. Vi mener dog, at der trænger til en ”opstramning” igen.
Formanden takkede af, og mødet sluttede kl. 15.45.
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