MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 33
Referat af bestyrelsesmøde den 5. april 2016.
Deltagere: Jørn Krog Nielsen, Erik Bendixen, Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen

Formanden bød velkommen med smørrebrød, øl/vand og kaffe kl. 13.45.
Pkt. 1: Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
Pkt.2: Økonomi v/EB. Saldo på kontoen pt. Kr. 17.247,- , der er 152 udestående gavekort, den reelle
kassebeholdning er således kr. 5.797. Iflg. Bankens bestemmelser, skal foreninger identificere sig, hvilket
blev gjort ved underskrifter. Fremover er det gebyrfrit hvis man kun har 1 udbetaling pr.md., herefter koster
det kr. 25. Vi sparer kr. 300 årligt ved kun at have én mdl. udbetaling. EB vil tilstræbe dette.
Pkt. 3: Afvikling/tilslutning vinterbanesæson. Der har været meget få tilmeldinger til matcherne 1. jan.
Til 15. feb., i gnsn. ca. 25. Vi har måttet aflyse 4 matcher pga. vejret, og 1 pga. for få tilmeldinger. Det
overvejes om vi skal holde ”vinterferie” fra juleafslutningen til 15. februar fremover. Sagen vendes med
turneringslederne v. næste møde.
Pkt. 4: Turneringsledermøde juni. Det formodes at alle nuværende turneringsledere vil fortsætte. Der
afholdes møde 16. juni i Volstrup Golfklub. Seniorklubben yder tilskud kr. 110,- + 1 øl/vand pr.deltager.
(Greenfee, mad og kaffe kr. 360,-) .= egenbetaling kr. 250,-.
Pkt. 5: Hcp.grænse / tællende runder hver gang. Der har været henvendelse fra hovedbestyrelsen om
evt. ændring af hcp.grænsen på 50 for deltagelse i seniorklubbens turneringer. Vi er enige om at fastholde
grænsen. Vi kan ikke se at det kan være et problem, da alle med hcp. 54 er velkomne i vinterperioden, når
der ikke spilles begynder-matcher. Mht. tællende runder, vil vi tage dette op på turneringsledermødet. Vi
mener dog at der er muligheder nok for at blive op/nedskrevet, med 10 ”tour” matcher , samt 6
venskabskampe årligt. (foruden individuelle EDS runder) .Iøvrigt kan nævnes at CBA ikke viser afvigelser
fra klubturneringer. Det er ikke et krav at have et EGA hcp. for at deltage i seniorklubbens turneringer.
Pkt. 6 : Udflugter. Turen til Ærø 9.- 12. maj er ”udsolgt”, der er endnu pladser til Gut Apeldör 8. – 11. aug.
Pkt. 7 : Baneudvalgets arbejde m. banelayout. LRL orienterede kort om udvalgets arbejde.
Pkt. 8: ”Fyraftensmøde” 31. marts, v/EB og LM Mødet havde været fint, måske nok mere for
turneringsledere i større turneringer.
Pkt. 9: Eventuelt. ”Slå-et-slag” matchen fastsat til 6. september. Ruth Møller og Benny Jepsen vil atter stå
for arrangementet.
Ordningen med gavekort til pro-shoppen fortsætter uændret.
HC har henvendt sig til seniorklubben i anledning af at kommunen har en pulje til idrætsaktiviteter for 60+
folk, som vi kan søge. Det blev diskuteret, men formålet med puljen lader til at være at få FLERE ældre i
gang med idræt, så vi synes måske ikke at det er så relevant for seniorklubben at sætte aktiviteter i gang for
vore nuværende medlemmer. JKN kontakter HC vedr. dette.
Mødet hævet kl. 16.30, næste møde fastsat til 7. juni.
Ref. LRL

