SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 21. juni 2019 i Odder Golfklub
1. Velkomst v/ formanden.
Efter en lidt våd runde på Odder Golfklubs smukke, og meget velholdte bane, samt
en fin frokost, bød formanden Erik Bendixen velkommen til mødet. Der var ingen
afbud, og formanden udtrykte tilfredshed med det fuldtallige fremmøde.
Vi har siden 1.10. 2018 afholdt 24 turneringer, med 1548 deltagere, et gnsn. på 64
spillere. (laveste antal 23, højeste 90). Indtægter herfra var kr. 6.350, gnsn. kr. 4,10 pr.
deltager. Kun 2 aflyste turneringer, den ene pga. vor tidligere formand Jørn Krog
Nielsens pludselige død, den anden da der kun var 18 tilmeldte. Vi har afholdt en
venskabsturnering mod Grenaa, og medlemmerne har arrangeret en forårstur til
Mors, med 47 deltagere.
Endelig pointerede formanden, at det er vigtigt, at vi holder os Seniorklubbens
formål for øje, nemlig det at udbygge det sportslige og sociale samvær. (Jfr.
Vedtægterne).
2. Turneringsafviklingen.
a. Venskabsturneringer. Man enedes om at tage kontakt til vore to
venskabsklubber, for evt. at forhøje prisen for deltagelse til kr. 175. Dette for at
kunne inkludere en øl/vand i frokosten, så vi undgår de lange køer efter runden.
Iøvrigt har vi et tilbud fra Cafeen om, at vi ved ”smal bemanding” kan stå for
udskænkning af fadøl fra den flytbare bar, - til de medlemmer der har
klippekort.(Skal aftales med Niels på forhånd). Derudover arbejdes der på en
automat-løsning, således at det vil blive muligt at trække en øl/vand. Der vil blive
indkøbt to nye rulleborde, så det skulle blive nemmere at holde orden etc.
b. 9-hullers afvikling. Efter grundig diskussion blev det vedtaget, at medlemmer
som ønsker kun at spille 9 huller, stadig skal betale matchfee kr. 20,-, og starte
sammen med os alle. Der har indtil nu været max. 7 (gnsn. 3,) der ønskede dette.
9-hullers-spillerne er selvfølgelig velkomne til at deltage i klappepræmie-chancerne.
Hvis antallet af 9-hullers-ønsker er 3 el. 4, bør vi lave et hold, med start på hul 1 el. 10
(2. start) .
c. Indberetning af scores. Det blev endnu engang diskuteret, om vi skal indberette
scores hver gang, eller holde os til vore 10 Tours og 4 venskabskampe. Der er delte
meninger, men da der altid er mulighed for de enkelte spillere for selv at indberette
efter tirsdagsturneringerne, vil vi fortsætte som hidtil, og tage sagen op igen til 2020.
EB vil undersøge, om vi bliver pålagt at indberette til den tid.

d. Turneringslederrummet. Stor tilfredshed med det nye turneringslederrum. Det er
blevet lovet, at det IKKE skal være oplagsrum for alt muligt. Der arbejdes i øjeblikket
på at få rummet gjort færdigt, lamper hængt op, rod fjernet etc. Der bliver 2
stationære PC pladser, og en trådløs printer. På et møde med klubber-i-klubben,
blev man enige om, at vi for at spare klubben for en del udgifter til rengøring, godt
kan hjælpe til efter brug af rummet. Det vil primært sige, at vi bedes feje rum og
forrum efter brug/behov. Der bliver indkøbt ny kost og fejeblad. En gang om
måneden bliver gulvet vasket af rengøringspersonalet. Lidt snak om det er en dårlig
ide med spanden til glemte sager i forrummet, den bør måske stå ved
sekretariatet? (plads?) Forslag om, at man rydder op og kasserer en gang imellem,
- og i øvrigt anskaffer en ny (pæn) spand. Endelig skal der etableres en slags
”afskærmning” ind til den lille mellemgang.
e. Andet. Der er nu en del herrer, som spiller fra tee 53/49. Det bør indskærpes ved
morgenbriefingen, at man som markør for en ”57-herre” altid skal gå med tilbage til
dette teested.
9-hullers-spillere kan ikke deltage i hold-turneringer.
Vi kan nu købe gavekort til enten Pro-shoppen eller Cafeen, - en lettelse for os, at vi
nu ikke selv har uindfriede gavekort i spil. Endvidere er det muligt at købe vin hos
Niels, hvis man ønsker det, - han stiller det så frem på præmiebordet til os.
Endelig blev det endnu engang fastslået, at vi IKKE tager hensyn til folks ønsker/krav
om at spille/ikke spille med bestemte personer, eller med personer med det-og-det
hcp. (Se sidste afsnit i pkt. 1).
3. Spisning efter turneringen. Generelt vil vi droppe det, som tidligere bestemt. Der
var forslag om, at Niels evt. kunne fremlægge en ”dagens menu” om morgenen,
men enighed om, at det måske ville blive lidt akavet, at nogle spiser, mens andre vil
hurtigt hjem. Men det må være op til den enkelte deltager at bestemme.
4. Turneringsfordelingsplan. Ganske få ændringer. Juleturneringen bliver
varetaget af Inger og Henning, mens Johnna og Knud endnu en gang vil stå for
selve arrangementet. Ny revideret plan bliver fremsendt til turneringslederne.
5. Evt. Ingen emner til dette punkt.

Formanden takkede af, og mødet sluttede kl. 16.30.

Ref. LRL

