MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 44.
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2019.
Deltagere: Erik Bendixen, Lotte Madsen, Benny Jepsen og Leni Rützou Larsen.
Formanden bød velkommen med et par stykker smørrebrød kl. 13.
Pkt. 1. Referat fra sidste møde – godkendt og underskrevet.
Pkt. 2. Økonomi. – Indestående på kontoen er pt. kr. 8.216.
Pkt. 3. Vinterpause. Enighed om at der er tilfredshed med vinterpausen, især da Knud Høgh har
været tilstede om tirsdagen for at sende de Ekstra friske seniorer ud på banen. Vi har betænkt KH
med et par flasker for hans utrættelige indsats.
Pkt. 4. Frokost 1 gang mdl.? – Et spørgsmål der var fremme ved sidste turneringsledermøde. Det
blev diskuteret frem og tilbage, men konklusionen blev, at der nok ikke vil være den store interesse
herfor f.eks er det meget få der bestiller mad efter tirsdagsmatcherne. Derudover hænger det ikke
sammen rent praktisk, hvis ikke alle deltager. Kan evt. tages op på næste turneringsledermøde.
Pkt. 5. Slå et Slag? Der har ikke været henvendelser fra evt. interesserede til at forestå
arrangementet, så indtil videre vil vi ikke afholde dette arrangement.
Pkt. 6. Opfølgning på GF. I seniorklubben mener vi, at en Generalforsamling bør kunne afholdes
på max. tre timer. Organiseringen kunne måske også blive bedre?
Vedtagelsen om tilladelse til buggykørsel i vinterhalvåret, vil nok glæde mange seniorer.
Pkt. 7. Nye golfregler. Som udgangspunkt vil vi følge Standard lokalregler (E5), også når vi har
gæster. Vi er dog i dialog med vore venskabsklubber om procedurerne, spsm. afklares endeligt
senere.
Pkt. 8. Medlemskab i seniorklubben. Pt. har vi registreret 273 medlemmer i seniorklubben. Ikke alle
er dog lige aktive. (62 har ikke deltaget siden 2017, og 88 siden 2018). Vi vil fremover årligt
udsende en forespørgsel til medlemmerne, om de stadig er interesserede i at modtage mails fra
seniorklubben, hvis ikke, bedes dette tilbagemeldt, og medlemstallet reduceres herefter.
Pkt. 9. Eventuelt. Forårets turneringsledermøde vil denne gang blive afholdt den 21. juni i Odder
Golfklub.
Efter lidt diskussion blev der enighed om, at der betales matchfee kr. 20,- uanset om man går 9,18
el. andet antal huller. Alle kan deltage i præmieuddelingen (hvis man er tilstede). Det bør
indskærpes, at alle scorekort bliver afleveret, selvom man ikke fuldfører runden.
Fremover kan vi købe gavekort både i Proshoppen og hos Niels i restauranten, orientering herom
på turneringsledermødet.
Endelig blev der udtrykt bekymring vedr. Driving Range – boldopsamling. Tirsdag var der ingen
bolde kl. 8 morgen. Der blev først startet opsamling ved den tid, således at man ikke kunne bruge
DR inden tirsdagens turnering.
Der blev ikke aftalt ny mødedato.
Mødet slut kl. 15.30
Ref.: LRL

