SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 14. juni 2022 i MGC.
Pkt. 1. Velkomst v. formanden.
Formanden bød velkommen efter dagens runde kl. 14.30 med smørrebrød øl/vand/ kaffe.
Særlig velkomst til nyt turneringslederpar : Susanne Sejer og Jørgen P. Jørgensen. Afbud fra
Jørgen P.J.
Vi har i foråret afviklet 15 turneringer, med et gennemsnitligt deltagerantal på 53.
2 venskabskampe, Norddjurs hjemme, og Grenaa ude. Derudover har Marit Stubkjær, med
hjælp fra Mette og Karsten Kraglund, arrangeret en fin forårstur til Fredericia med 37
deltagere, og Sven Nielsen og Ole Carstensen en velbesøgt matchtur til Mallorca.
Formanden meddelte at vi den 21. juni ikke kan samles i restauranten efter runden, da der
skal være et større arrangement her. Det er tredje gang i år, og EB er de foregående gange
ikke blevet adviseret på forhånd. Som udgangspunkt mener vi at det jo er en golfklub, og vi
er rigtig mange seniorer der lægger et pænt kontingentbeløb hvert år. På den anden side vil vi
jo også gerne have en cafe/restaurant, og for at dette er muligt, er man nødt til at hente noget
udefrakommende indtjening også. EB har haft en god snak med MGC om problemet, og vi
håber at det fremover kun vil blive få gange.
Pkt. 2. Præmier etc.
Enighed om at vi fortsætter som tidligere vedtaget med 1 førstepræmie, værdi kr. 75,(gavekort til Proshop el. cafe, oftest), yderligere præmier til en værdi af ca. 50,-. Præmier til
ca. 25 % af deltagerne, et overskud på ca. kr. 3,- pr. deltager.
Det er fortsat op til turneringslederne om man vil købe vin hos Karen i cafeen (som igen kan
levere vin til kr. 50,-), eller indkøbe selv.
Pkt. 3. Vejledning for turneringsledere.
EB har udsendt den tidligere, omfattende vejledning fra 2012 til alle turneringsledere. Vi
bedes læse den igennem, og sende eventuelle forslag om rettelser, tilføjelser etc. til EB, som
så vil revidere den grundigt.
Pkt. 4. Turneringsafviklinger.
Seniorklubben er en selvstændig klub-i-klubben, og kan derfor frit bestemme former for
turneringer, indberetninger etc. Dette blev slået fast af formanden. Det er ikke DGU
klubturneringer vi afholder, selv om vi selvfølgelig overholder de golfmæssige regler og
forordninger fra MGC.

Vi har vedtaget at alle runder indberettes. Turneringslederne kan dog bestemme om det skal
undlades hvis særlige forhold gør sig gældende. F.eks. ved voldsomt regnvejr, og det derefter
viser sig at scorekortene ( i det omfang disse er indleveret..) ikke kan læses. Dette bør nævnes
ved morgenbriefingen, eller ved samlingen efter runden.
Enighed om at vi fastholder aflysning af turneringen ved under 28 tilmeldte. (mandag kl. 12)
EB vil tale med tirsdagspigerne om adgangstider i turneringslederrummet. Der har været lidt
problemer med at vi kan færdiggøre indberetninger, inden tirsdagspigerne vil bruge rummet.
Regler og etiketter. Det blev besluttet at vi ikke vil tale om regler ved morgenbriefing. Vi har
en regelsagkyndig, Knud Høgh, som vi kan henvise til, hvis der er spørgsmål. Dette tages op
(spørge om der er regelspørgsmål) ved samlingen efter runden (inden præmieuddeling).
Winnie Bendixen bad i denne sammenhæng KH om at undersøge de nærmere regler omkring
hul 16, - hvis bolden er i/næsten i åen på h. side.. Måske burde der være en dropzone på hul
16 ?
Ved ml. 28 og 40 deltagere skal vi lave baglæns gunstart, EB laver et skema.
Emnet fee-betaling blev taget op endnu engang. Det er sådan, at det vil være urimeligt dyrt
for seniorklubben at indføre online betaling incl. mobilePay. Der var stort set enighed om at
SÅ besværligt er det heller ikke med en 20’er, - der er også meget arbejde med betalingslister
osv. ved online betaling og mobilePay.
Det er altid muligt at købe 20’ere hos turneringslederne på deres mobilePay.

Pkt. 5. Turneringsfordelingsplan.
Efter lidt omrokering blev planen godkendt. Lotte Madsen fremsender ny revideret udgave.
Pkt. 6. Evt.
Juleafslutning, og vinterpause bliver den 6. december
Næste turneringsledermøde fastlagt til den 22. november efter runden i MGC.
Formanden takkede af, og mødet sluttede kl. 16.
Ref. LRL

