MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 43.

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. oktober 2018.
Deltagere: Jørn Krog Nielsen, Erik Bendixen, Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen.
Formanden bød velkommen med et par stykker smørrebrød kl. 14.15.
Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 1. Økonomi ved EB. Der står pt. kr. 19.251,34 på bankkontoen. Der er 112 uindløste
gavekort, hvoraf de 12 er forældede. Disse tages til indtægt. De resterende afventer evt.
indløsning fra Simon og Peter, som ikke har afregnet endeligt. Reel kassebeholdning = kr.
10.660,34.
Pkt. 2. Udflugter. De to udflugter, - til Løgstør i maj , med 55 tilmeldte, og til Gut Kaden i
august, med 45 tilmeldte forløb begge fint. Der arbejdes på evt. gentagelser/ nye
udflugtsmål i 2019. Tirsdag den 21. aug., hvor vi var 43 spillere i Tyskland, var der ca. 70
tilmeldt tirsdagsmatchen hjemme, dvs. ca. 120 MGC seniorspillere var ”på banen” denne
dag, flot.
Pkt. 3. Slå-et-Slag. I år var der ”kun” 90 deltagere til denne event, som Ruth Møller og
Benny Jepsen for sidste gang forestod på bedste vis. Vi håber der kan findes nye kræfter
til at overtage, og eventuelle interesserede opfordres til at henvende sig snarest. Ellers må
vi nok se i øjnene at det er sidste gang vi har afholdt dette arrangement.
Pkt. 4. Frit teestedvalg. Det blev vedtaget, at fra næste sæson (ca. 1. marts 2019) kan
alle frit vælge start-teested, blot skal det anføres ved tilmeldingen, hvis herrer ønsker start
fra andet end 57, og damer fra andet end 49.
Pkt. 5. Tourvindere 2018. EB sørger for præmier til de to vindere.
Pkt. 6. Generalforsamling. Statistikker og regnskab er på plads. Bestyrelsens beretning,
samt regnskabet udsendes til medlemmerne forud for GF. Det blev vedtaget at vi
fremover vil markere/fejre eventuelle ”holes in one” ved den årlige generalforsamling.
Pkt. 7. Eventuelt. Seniorklubben har givet afskedsgave til Simon, ligeledes vil vi betænke
Hanne Jacobsen, når hun forlader sin stilling den 31.10.
Turneringsledermødet blev fastsat til den 20. november. Afholdes efter tirsdagsmatchen.
Johnna og Knud Høgh står endnu engang for den årlige Julekomsammen.
Servering ved GF aftaltes med Niels.
Næste møde fastsat til 6. november.
Mødet slut kl. 16.30
Ref.: LRL

