SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 9. november 2021 i MGC.

1.Velkomst v. formanden.
Formanden bød velkommen kl. 14.45 med smørrebrød og øl/vand/kaffe.
Samtlige 14 turneringsledere var tilstede.
Vi har ialt i sæsonen indtil nu gennemført 36 turneringer, med et gnsn. på 68 deltagere pr.
runde. Siden det den 15. juni blev muligt at gennemføre “normale” turneringer, har vi
indberettet scores 12 gange. Der har været et overskud på gnsn. kr. 201 pr. runde.
Printeren i turneringslederrummet er ok, hvorimod især den ene PC volder en del problemer,
EB og LRL vil tage det op på KiK-mødet den 16. ds.
Vi går fra nu over til vinterbane, 11 huller, ingen indberetninger.
Vi har to flasker præmie-vin i reserve i skabet.
2. Turneringsafvikling.
Elektronisk betaling blev foreslået af Knud Høgh og Svend Erik Have. Efter en del snak for
og imod, blev bestyrelsen pålagt igen at undersøge mulighederne nærmere.
Efter afstemning, blev det vedtaget at alle turneringer, der jo i forvejen indberettes, også
indberettes til Order of Merit, således at “Årets Spiller” kan kåres.
Holdturneringer, - vi bør måske indføre lidt mere variation af formerne, Knud Høgh lovede at
lave en liste over brugbare former. Der fastholdes 4 holdturneringer årligt.
Det aftaltes, at vi vil opfordre kraftigt til at alle scorekort afleveres, eller at der bliver givet
besked hvis man forlader turneringen. Dette er vigtigt for turneringslederne!
Vi skal huske “flueben” v. “alle spillere på scorekort”, når turneringen sættes op. Ligeledes er
det vigtigt at “slette rækker” (ved få deltagere) inden man “beregner lige store rækker”.
Spillerønsket: “start nær klubhuset”, - det blev vedtaget at slette disse ord fra “info” i
golfbox. Men ellers enighed om at der er rigtig mange starthuller nær klubhuset, - 1-2-3-5-1014-17, og da der oftest er to starter på 3 af disse, burde det ikke give problemer.
3. Venskabsturneringer.
EB har talt med Grenaa og Norddjurs, som begge gerne vil fortsætte vores
venskabsturneringer. Enighed om at vi også gerne vil fortsætte, selvom der måske ikke altid
er max. tilslutning.

4. Regler og etiketter v. morgenbriefing.
Der skal strammes lidt op, for det meste bliver kun “etiketter” tilgodeset ved morgenbriefing,
det kniber med reglerne.
Sv.Erik Have foreslog at vi tog lidt regelsnak efter turneringerne. Vi har en liste i skabet, som
vil blive ajourført af EB (evt. tilføjelser er velkomne). Benny Jepsen opfordrede kraftigt til at
det blev præciseret at man IKKE må gå mellem greenbunker og green, og iøvrigt generelt bør
følge stier frem til næste teested.
5. Forlods betaling.
Ved udvalgte turneringer, venskabsturneringer, udflugter etc. vil det være en god ide, og stor
lettelse for arrangørerne med forlods betaling. Indtil videre har det ikke været noget problem
at egen konto skal benyttes (v. MobilePay).
6. Turneringsfordelingsplan 1. halvår 2022.
Efter lidt omrokering blev planen godkendt. Lotte Madsen vil fremsende ny udgave.
7. Evt.
Een-dagesudflugten til Give i august var en succes. Winnie Bendixen har tilbudt at arrangere
en lignende næste år. Evt. til Silkeborg, som jo er en “dyr” bane. Enighed om at ca. kr. 400
var acceptabelt hertil.
Lidt generel snak om hvornår og hvordan man bør “lukke igennem”, delte meninger. Der
kommer retningslinjer fra MGC vedr. dette på et senere tidspunkt.
Formanden takkede for fremmødet.
Mødet slut kl. 16.
Nyt møde fastsat til 14. juni 2022.

Ref. LRL

