SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 15. juni 2021 i MGC.

1. Velkomst v. formanden.
Formanden bød velkommen kl.14.30, og efter en dejlig runde i flot vejr, var
der smørrebrød og kaffe for egen regning.
Seniorklubben har 272 medlemmer, men ca. 100 af disse spiller sjældent, eller
er holdt helt op. I foråret har der været afholdt 16 “corona-turneringer”, dvs.
uden samling, præmier osv. Det er indtrykket, at der har været tilfredshed
med dette arrangement, gennemsnitligt 65 deltagere pr. gang.
Der var 23 deltagere ved Carsten Hvolbøll Mikkelsen og Marit Stubkjærs
forårstur, der forløb rigtig fint, på trods af lidt dårligt vejr.
Vi har måttet aflyse 2 venskabsturneringer i maj md., men håber at kunne
gennemføre efterårets venskabsturneringer hhv. uge 35 og 39.
I turneringslederrummet er der nu 2 velfungerende PC’er til rådighed.
Ella og Niels Eilif Hansen har valgt at gå på pension som turneringsledere. EB
udtrykte stor tak for rigtig mange års virke, og overrakte en vingave.
Det er besluttet, at vi fremover klarer os med 7 hold turneringsledere.
2. Økonomi.
Kassebeholdningen beløber sig pt. til kr. 2.300, - det laveste beløb hidtil. Vi har
manglet indtægter pga. “corona-turneringerne”. Dog har vi tjent 0,59 kr. i
bankrenter !!
MGC har fået fast procedure ved et hole-in-one. Vingave, foto mm.
Efter en del diskussion enedes man om, at seniorklubben fortsat vil byde på et
glas vin til alle deltagere i tirsdagsturneringen på dagen for et evt. hole-in-one
hos en af deltagerne.
3. Turneringsafvikling fra 15. juni.
Vi er endelig tilbage til “normale” tilstande, med matchfee, præmier, osv.
Alle med coronapas kan deltage i forsamlingen efter runden.
Alle turneringer vil blive indberettet til DGU, ligesom alle turneringer i 2021
frem til 30.9. vil være tællende til Order of Merit.
Som besluttet, vil vi fremover afstå fra at give “krammere” ved
præmieoverrækkelser.

4. Hcp grænse.
Vi har hidtil haft en hcp-grænse på 50 for deltagelse i tirsdagsturneringerne.
Denne ændres fremover til 52, hvilket giver bedre mening efter de nye hcpregler er trådt i kraft. EB følger udviklingen.
5. 9 huller, betaling?
Efter lidt diskussion, blev det fastslået at: alle, der deltager i en
tirsdagsturnering, betaler EN TYVER.
Og, som aftalt på tidligere møder, bibeholder vi kontant betaling, kr. 20,- for
alle der er tilmeldt turneringen mandag kl. 12.
6. Regler og etiketter.
Enighed om, at der hver tirsdag skal være lidt regel/ etikettesnak ved
morgenbriefingen. Den fremsendte liste over mulige emner, som EB har
udsendt, vil blive placeret i pengekassen i turneringslederrummet. (Efter at
der er tilføjet evt. nye forslag fra turneringslederne.) - Flere forslag blev luftet,
EB tager sig af listen.
Det kunne nok være en ide at lave en slags “logbog”, således at de enkelte
turneringsledere kan sætte flueben ved de emner, der bliver taget op, så
man ikke tærsker i de samme emner hver gang.
7. Turneringsfordelingsplan.
Efter lidt bytten rundt, blev planen godkendt. Lotte Madsen vil sende ny,
revideret udgave rundt.
8. Evt.
Lidt snak om de forskellige tur-tilbud, der er/har været. Som sådan, forestår
seniorklubben ikke disse arrangementer, som alle bliver varetaget af frivillige
initiativtagere, “ for egen regning”.
Seniorklubben arrangerer den 5. august en endags-tur til Give.
Benny Jepsen vil gerne opfordre til, at man melder sig til frivilligt arbejde i
klubben. Der er nok at tage fat på. BJ uddelegerer opgaverne til de frivillige.
Aftalt at der måske bør “reklameres” lidt ved præmieoverrækkelserne.
Ella og Niels Eilif takkede for vingave, og det mangeårige samarbejde.

Formanden takkede af, og mødet sluttede kl. 16.
Næste møde fastsat til 9. november i MGC.
Ref.: LRL

