MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 51.
Referat fra bestyrelsesmøde den 14. september 2021.
Deltagere: Erik Bendixen, Lotte Madsen, Benny Jepsen og Leni Rützou Larsen.
Efter dagens golfrunde, bød formanden velkommen med smørrebrød og kaffe.
Pkt. 1. Generalforsamling.
Det aftaltes at GF må udsættes til den 2. november 2021, efter tirsdagens turneringsrunde.
Alle er parat til evt. genvalg.
Forskellige input til beretningen blev diskuteret, og formanden vil som sædvanligt udsende
bestyrelsens beretning forud for GF.
Det blev besluttet at GF starter kl. 14.30, gerne tilmelding på golfbox af hensyn til antal
deltagere. Det vil være muligt at bestille smørrebrød (for egen regning) om morgenen, for de
der ønsker at spise inden GF. Seniorklubben byder på kaffe.
Pkt. 2. Regnskab.
Det begynder at lysne for økonomien, der er pt. kr. 6.666,- på kontoen.
Regnskab sendes ligeledes ud til medlemmerne inden GF.
Pkt. 3. Handicapregulering.
Vi indberetter jo nu scores ved hver tirsdagsturnering, og der har været lidt tvivl om at dette
ville afholde nogle fra at deltage. Det synes ikke at være tilfældet, ingen har ytret mishag, en
del har udtrykt tilfredshed med ordningen.
Vi vil fortsat indberette scores, dog ikke i vinterhalvåret. (Vinterbane, færre huller etc.)
Pkt. 4. Holdturneringer.
Der findes mange forskellige former for holdturneringer. Vi har i seniorklubben oftest
benyttet “3 bedste scores”. Det aftaltes, at vi på næste turneringsledermøde vil tage emnet op,
og evt. forhåndsaftale hvilken form der vil blive benyttet ved den enkelte holdturnering.
Dette aht. opsætningen i Golfbox.
Pkt. 5. Venskabsturneringer.
Interessen for deltagelse i venskabsturneringerne er åbenbart dalende. Det er ofte svært at
stille med et “fuldt hold”, ca. 50, når vi skal til Grenaa eller Norddjurs. Formanden vil tage
kontakt til de to klubber, som tilsyneladende har samme problem, for evt. at finde på andre
former. Måske færre turneringer, færre deltagere fra hver klub ?

Ved venskabsturneringerne vil betalingen fremover blive opkrævet på forhånd (mobilePay til
kassereren EB), dette for at lette “morgentravlheden”.
Pkt. 6. Evt.
Vi skal regne med vinterbane fra 15. november.
På turneringsledermødet den 9. nov. vil vi foreslå lidt mere regel-og-etikette-snak ved
morgenbriefingerne. Det blev foreslået, at vi måske skulle bevæge os en smule mere ind på
regler, f.eks. cirkelreglen, drop fra bunker, elmaster etc.
Mødet slut kl. 16.
Ref.: LRL

