SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 26. 11. 2013 i Mollerup Golf Club
1.

Seniorklubben var vært ved et par stykker smørrebrød, øl/vand og kaffe.

2.

Generel orientering v/JKN - Formanden kunne oplyse at der nu er anskaffet 1 stk.
varmeapparat til matchlederrummet, -en besked der blev modtaget med stor tilfredshed. Da der
ikke havde meldt sig ”nisser” til julefrokosten, var denne i fare for aflysning. Dette syntes
Johnna og Knud Høgh var en skam, hvorfor de påtog sig opgaven! - så derfor afholdes
julematch, 9 huller, med efterfølgende spisning og pakkeleg den 17. december. Flot.

3.

Bestyrelsens konstituering /arbejdsopgaver - Formand Jørn Krog Nielsen, Næstformand og
kasserer Erik Bendixen. Medlemmer Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen.

4.

Turneringsfordelingsplan jan-juli 2014 - Der var stort set ingen rettelser/ændringer til
fordelingsplanen, som blev vedtaget.

5.

Turneringsafvikling - punktet blev ivrigt drøftet, og man vedtog at fremsende en skrivelse til
samtlige seniorer, med seniorklubbens regler for (mod) langsomt spil, se vedhæftede. Der var
enighed om, at holdkaptajnen,(spilleren med laveste hcp.- som skal fremhæves, manuelt, på
startlisterne), har det overordnede ansvar for at matchen afvikles til tiden.
b. Det skal stadig indskærpes, at scorekort bliver korrekt og læsbart udfyldt.
c. Så vidt muligt sammensættes holdene 2damer 2 herrer, eller rene dame/-herrehold.
d. Der bør kun laves én start efter et par 3 hul. EB vil sende revideret skema rundt.
e. Præmier til 25, højst 30 % af deltagerne blev vedtaget.
f. Klappepræmier. Formanden har skaffet en ny sponsor, Vestjysk Bank, så vi har nu
håndklæder, bolde, pitchforks mm. Bent Kjær vil forsøge at få OK til fortsat at levere små
sponsorgaver. -Enighed om at der fremover gives sponsorgaver som klappepræmier, og vin
som ”nærmest flaget”- præmie.
g. Vi skal huske at lægge spiseseddel til Simon frem hver tirsdag.

6.

Venskabsturneringer - Der er stadig manglende tilslutning til (især) udekampene.
Tilmeldinger til disse skal ske i meget god tid , og derfor vil vi fremover sende mail rundt til
alle seniorer om at ”det er nu”, og samtidig opsætte en Kørelejlighed-liste på opslagstavlen i
forhallen. Det er tanken at man så kan skrive sig på hvis man har plads i bilen, eller hvis man
mangler kørelejlighed.

7.

Sommerudflugt - Afskaffet indtil videre pga. manglende tilslutning.

8.

Matchlederturnering - Dato 18. juni 2014, Århus Golfclub bl.a. foreslået, Jette Steen/ Erik
Bendixen, og Lotte Madsen/Karen Henriksen vil stå for arrangementet.

9.

Eventuelt - det blev konstateret at vi stadig ikke er gode til at rette nedslagsmærker, samle
turfs op osv. -Ligesom prøveslag kan betyde flere grimme ”sår” på banen, udover tiden det
tager at slå dem… Vi må fortsat minde deltagerne om at tage vare på banen.
Mødet slut kl. 14.15.

Ref. LRL

