MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR: 50.

Referat fra bestyrelsesmøde den 27.april 2021.
Deltagere: Erik Bendixen, Lotte Madsen, Benny Jepsen og Leni Rützou Larsen.

Mødet afholdtes hos formanden, som bød velkommen med smørrebrød og
kaffe kl. 13.30.

Pkt. 1. Referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. “Normale” turneringer - opstart.
Enighed om, at vi afventer tilladelse til at måtte forsamles 100 personer
indendøre, før vi kan starte med matchfee, præmier,
scorekortindberetninger. Dvs. at vi må fortsætte med det nuværende format
indtil d. 11.juni, hvor planen er, at vi må samles 100 personer indenfor - med
coronapas. Det påhviler cafeen/restauranten (Karen) at kontrollere
coronapas. Indtil 11.6. må den enkelte selv, sammen med sin markør,
indberette scores, hvis det ønskes.
Det er vedtaget, at ALLE turneringer indberettes fremover, og det blev
besluttet at ALLE turneringer vil være tællende til Order of Merit.
Desværre må forårets venskabsturneringer med Norddjurs og Grenaa aflyses
igen pga. coronarestriktioner. EB vil maile til alle seniorklubmedlemmerne.
Pkt. 3. 9-hullers turneringer.
Det blev endnu engang fastslået, at vi ikke arrangerer rene 9-hullers
turneringer. Spillere, der kun ønsker at spille 9 huller, kan, hvis der er 4
personer, sammensættes i en bold, ellers fordeles de blandt 1. starter på
fortrinsvis hul 1 eller 10.
Pkt. 4. Turneringsledermøde.

Det planlagte turneringsledermøde den 17. juni, flyttes til den 15. juni efter
tirsdagsturneringen. EB sender besked til turneringslederne.
Da Ella og Niels Eilif Hansen stopper som turneringsledere fra efteråret,
diskuterede vi om det er nødvendigt med et hold nye turneringsledere. Det
blev vedtaget, at vi fortsætter med de 7 hold, vi herefter er indtil videre. 7
hold bør være nok, sagen tages op når/hvis der kommer flere frameldinger.
Pkt. 5. Evt.
Øl-klippekort, - de gamle er stadig gældende, og trods melding om nye
tiltag, vil den “gamle” ordning med køb af klippekort m. 10 klip (til 9
genstandes pris) fortsætte.
Når morgenbriefingerne igen er aktuelle, skal vi genoptage lidt etiketteregelsnak. Mere om det på turneringsledermødet.
Det blev diskuteret, om man burde genindføre at tage flaget op af hullet, når
der puttes, af hensyn til hulkanterne.
Da seniorklubben ikke har haft indtægter længe, vil der ikke være betalt
frokost ved turneringsledermødet.
Det er ærgerligt, at Marit og Karstens forårstur endnu er så tyndt besat, vi er
temmelig sikre på, at det må skyldes usikkerheden omkring
coronasituationen.
Der blev ikke fastsat dato for nyt møde.
Mødet slut kl. 16.30
Ref. LRL.

