MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 45.

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 2019.
Deltagere: Erik Bendixen, Lotte Madsen, Benny Jepsen og Leni Rützou Larsen.
Formanden bød velkommen med et par stykker smørrebrød kl. 13.

Pkt. 1. Opfølgning på turneringsledermødet. – Som aftalt på tl-mødet, betales der stadig
matchfee kr. 20,- for de spillere der kun ønsker at spille 9 huller. Disse spillere vil så vidt
muligt få start på hul 1 el. 10.
EB har haft kontakt til vore to venskabsklubber, de fastholder begge deltagerpris kr. 150. For
Grenås vedkommende er det uden øl/vand, for Norddjurs er det incl. øl/vand. Enighed om at vi
fastholder kr. 150,- uden øl/vand. Problemet med de lange køer efter runden, skulle til dels
være løst med den flytbare bar, som vi evt. selv kan bemande, hvis der ikke er nok personale.
Pkt. 2. Hjemmesiden. Vi mener at vores del af hjemmesiden er opdateret. Vi skal være
opmærksomme på at tjekke den løbende. En god ide at arbejde på at der bliver benyttet
samme skrifttype ved opslagene.
Pkt. 3. Starttider. Det har vist sig at vi har MEGET god tid tirsdag morgen. Dette har
bevirket at mange slår ud inden kl. 9, som er det tidspunkt vi har aftalt med
greenkeeperteamet. Vi vil (fra start ny sæson marts 2020) indføre nye tider: Betaling senest
kl.8.40, briefing kl. 8.50, start kl. 9.00, og ikke før.
Pkt. 4. Lokalregel E5 v/ venskabsturneringer. Norddjurs benytter ikke lokalreglen, da de
er venskabsklub med Hammel, som ikke har denne regel . Vi vil, som Grenå også gør det,
benytte reglen.
Pkt. 5. Forberedelse til årets GF. Der blev truffet beslutninger om afviklingen af
Generalforsamlingen. Alle er parat til at modtage evt. genvalg. Formanden vil udsende
indkaldelse, samt beretning, i god til før datoen for GF, 29.10.
Pkt. 6. Evt. EB vil udsende indkaldelse til næste turneringsledermøde, som er fastsat til
26. november.
Økonomien ser fin ud, indestående på kontoen kr. 8.718.
Der blev ikke fastlagt dato for næste møde.
Mødet slut kl. 16.

Ref.: LRL

