MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 47.
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. september 2020.
Deltagere: Erik Bendixen, Lotte Madsen, Benny Jepsen og Leni Rützou Larsen.
Formanden bød velkommen med et par stykker smørrebrød kl. 15.
Pkt.1. Referat fra sidste møde. Godkendt.
Pkt.2. Status årets turneringer. Coronakrisen har betydet en hel del for seniorklubbens aktiviteter.
Først d. 9. juni startede vi med max. 50 deltagere, ingen turneringsfee, og ingen præmier. Den 21. juli
kunne vi så starte mere “normalt”, nu med max. 100 deltagere, og fee og præmier.
Venskabsturneringerne er blevet aflyst, teoretisk kunne vi have afholdt matchen mod Grenaa, men
efter aftale med Grenaa Golfklub, enedes man om at starte på en frisk i 2021. (forhåbentligt).
Ligeledes er årets Tours og Order of Merit aflyst.
Vi har siden 9.7. haft et gnsn. deltagerantal på 69.
Ved 100 deltagere kommer vi til at sidde temmelig tæt efter matcherne, så det skal nævnes, at det er
helt i orden at man trækker sig tilbage, i salen, udenfor osv., vi ser bort fra at man skal sidde sammen
med sit hold efter matchen.
Som annonceret fra MGC, vil der blive etableret vinterbane, formentlig kun med 11 huller, og
vintergreen foran sommergreens.
Formanden vil tage en snak med Ulrik (chefgreenkeeper) om advisering ved morgenfrost etc., således
at vi får mulighed for at sende besked ud til alle i god tid.
Pkt. 3. Regnskab. Indestående på kontoen pt.: kr. 6.262. Der har ikke været mange indtægter i år,
men den økonomiske situation er helt ok.
Aftalt at indkøbe nye flag, de gamle er efterhånden lidt miserable.
Pkt. 4. Opfølgning på turneringsledermødet. Turneringsfees skulle betales med en tyver, og ikke
hverken sedler, småmønter eller mobilePay. Dette overholdes ikke rigtigt, men der var enighed om, at
det er ok også med sedler (helst ikke småmønter) - vi husker håndspritten!
Pkt.5. Årets generalforsamling. - Er fastsat til 27. oktober kl. 14.30. Lotte Madsen vil oprette
tilmeldingen i Golfbox, således at der er mulighed for at tilmelde sig til match, og/eller GF, og evt. at
vælge smørrebrød (Egen betaling). Seniorklubben vil stå for kaffen. EB vil sørge for at bestyrelsens
beretning vil blive udsendt i god tid inden GF.
Pkt. 6. Evt. Merete Grønvold har bedt om hjælp til forklaring af de nye Hcp. reguleringsregler i de
enkelte klubber-i-klubben. Seniorklubben har entreret med Knud Høgh, som har deltaget i
DGU-kurser. KH er superbruger i seniorklubben, og kan besvare evt. spørgsmål fra medlemmerne.
Der findes også hjælp at hente på DGU’s hjemmeside.
Anton Sønniksen har forespurgt klubberne-i-klubben om der er interesse for at etablere noget
regelundervisning. Det er vores opfattelse, at der ikke vil være den store interesse efter
tirsdagsmatcherne, men at et aftenarrangement i bredere regi måske ville være mere interessant.

Vi diskuterede lidt omkring “dårlige vaner” på banen. På næste turneringsledermøde ( 24.nov.) vil vi
foreslå at man ved hver tirsdags-briefing lige opfrisker et par regler, skrevne som uskrevne. Bl.a. at
det er VIGTIGT at vi passer på når vi henter bolden op fra koppen. Kanterne ødelægges meget nemt.
-Vi laver en liste!
Der er givet tilsagn fra Carsten Hvolbøll Mikkelsen om, at forårsturen vil blive arrangeret i 2021.
Derimod har arrangørerne af Tysklandsturen i august (Lis og Ole Wenneberg, Leni og Jørn Larsen)
takket af efter 8 år. Nye friske kræfter er velkomne !
Mødet slut kl 16.30.
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