MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 52
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. februar 2022.
Deltagere: Erik Bendixen, Lotte Madsen, Benny Jepsen og Leni Rützou Larsen.
Mødet afholdtes hos formanden, som bød velkommen med morgenkaffe og brød kl. 10.
Pkt. 1 : Et 5. bestyrelsesmedlem ?
Det blev diskuteret om vi burde optage et 5. bestyrelsesmedlem, -vi bliver ældre, og måske
var det en god ide med indslusning af nye/ yngre kræfter. Vi tager sagen op inden næste
generalforsamling.
Pkt. 2 : Start på forårssæson, opsaml. fra turn.ledermøde mv.
De 2 PC’er i turneringslederrummet skulle fungere fint nu, siges det. EB følger op.
På turneringsledermødet blev der udtrykt ønske om evt. flere forskellige slags
holdturneringer. Knud Høgh lovede at lave en liste over de forskellige muligheder. Det er op
til de enkelte turneringsledere at bestemme formen. Hvis andet ikke er valgt (og meddelt til
Lotte), fortsætter vi som vanligt blot med “3 bedste scores” ved holdturneringerne.
Vi fortsætter , og strammer op på - regel/etikettesnak ved morgenbriefingerne. EB opdaterer
listen med emner.
Vi afholder næste turneringsledermøde i MGC den 14. juni, efter den sædvanlige
tirsdagsrunde.
Endnu engang drøftede vi onlinebetaling (via Golfbox) af turneringsfee. EB har undersøgt
sagen, bl.a. hos tirsdagspigerne. Vi mener dog ikke at det hos seniorerne kan gøres nemmere,
mere enkelt og uden ekstra arbejde til turneringsledere/kasserer, end den form vi hele tiden
har brugt. Ved onlinebetaling vil bankomkostningerne iøvrigt stige væsentligt, og vi vil være
nødt til at hæve turneringsfee. Dette er en GF-beslutning, så indtil videre fortsætter vi på
vanlig vis med “en tyver”.
Pkt. 3 : Endagsudflugt
Vi havde på turneringsledermødet talt om Silkeborg Golf, men det viste sig at blive temmelig
dyrt. Winnie Bendixen har kontaktet Hammel Golfklub, og vi aftalte en tur dertil den 4.
august. Denne tur kan gøres for kr. 400,- greenfee, mad, øl/vand/kaffe og kage + præmier.
Pkt. 4 : Evt.:
EB oplyste at vi har tjent kr. 0,27 i renter ! Kassebeholdningen er herefter kr. 3.616,46.
Mødet slut kl. 13.30, næste møde fastsat til 26. april.
Ref. LRL.

