SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 25.11.2014 i Mollerup Golf Club

1. Indledning og velkomst ved formanden, Jørn Krog Nielsen.
Formanden bød velkommen, og seniorklubben var vært ved et par stykker smørrebrød, øl/vand og kaffe. Der
var afbud fra Ella Lyhne og Arne Svensson.
2. Bestyrelsens konstituering / arbejdsopgaver.
Fortsættes som hidtil: Formand Jørn Krog Nielsen, næstformand og kasserer Erik Bendixen, medlemmer
Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen. Lotte Madsen varetager opsætning af turneringer i GolfBox, Leni
Rützou Larsen skriver referater.
3. Turneringsfordelingsplan jan-jul 2015.
Turneringsfordelingsplanen blev tilrettet, der blev ”byttet lidt” rundt. Endelig plan vil blive fremsendt
senere. Niels Eilif Hansen gjorde opmærksom på, at vi bør koordinere vor ”Slå-et-slag” match med
Tirsdagspigernes match til fordel for Kræftens Bekæmpelse, så disse turneringer ikke kommer til at ligge i
samme måned. Der skal være møde mellem Klubberne i Klubben torsdag d. 27., hvor dette tages op..
4. Turneringsafvikling.
Antal deltagere blev, vanen tro, ivrigt debatteret. Enighed om, at 108 spillere pr. runde er acceptabelt
stadigvæk. Som en service, vil vi fremover sende en mail med navneliste over de spillere, som ikke kom
med, til disse, som så evt. kan kontakte hinanden for private golfaftaler.
Hvis der er tilmeldt under 30 personer i en gruppe (dame/herre), laves der fremover kun to rækker i denne
gruppe.
Det blev diskuteret, om vi skal kræve betaling fra medlemmer, som melder afbud (uanset årsag) efter
deadline (mandag kl. 12). Der var enighed om, at det gør vi fremover.
5. Slå-et-Slag.
Ella Lyhne og Niels Eilif Hansen ønsker ikke at fortsætte som arrangører af denne turnering. Formanden
takkede for deres store indsats gennem flere år. Det lykkedes ikke på mødet at finde arvtagere, så det blev
aftalt, at Jørn Krog Nielsen indtil videre er ”tovholder” vedr. sponsorgaver, ligesom Niels Eilif Hansen gerne
er behjælpelig. Arrangører må findes udenfor turneringsledergruppen.
6. Klappepræmier.
Da vi pt. ikke har flere sponsorerede klappepræmier, er det et spørgsmål, om vi skal afskaffe disse, eller
finansiere køb af bolde, el. andre, mindre ting. Der var mest stemning for at bibeholde klappepræmier, så
turneringslederne køber fremover (ikke vin) mindre gaver. Nye og/eller tidligere sponsorer er velkomne!
7. Venskabskampe.
Aftalerne med vore tre venskabsklubber er på plads for 2015.

8. Juleafslutning.
Johnna og Knud Høgh vil gerne arrangere ”julefrokost”, både turnering og efterfølgende hygge. Et par
hjælpere har meldt sig.
9. Økonomi.
Seniorklubbens udgifter har i år været større end indtægterne. Det blev vedtaget, at der ved
tirsdagsturneringerne fremover skal beregnes et overskud på min. kr. 3,- pr. spiller, samt at der skal være
præmier til ca. 25%af deltagerne. Der var ikke enighed i gruppen om, hvorledes og til hvilke formål, der skal
bruges penge fra foreningens kassebeholdning. Da økonomi er bestyrelsens ansvarsområde, vil emnet blive
behandlet i dette regi.
10. Eventuelt.
Henning Sunn Pedersen og Erik Hørlyck har valgt at stoppe som turneringsledere, og formanden takkede
dem for deres indsats gennem mange år! De fik begge overrakt en lille erkendtlighed (et par fl. vin). Erik
Hørlyck takkede for godt samarbejde.
Vedr. EGA hcp-regler, -Knud Høgh oplyste, at det først i 2015 vil blive afgjort, hvad der skal ske -fra 2016.
Der blev stillet spørgsmål om evt. aflysning af turneringer, - hvornår, hvordan. Seniorer er jo nogle seje folk,
så der spilles i (næsten) al slags vejr, medmindre greenkeeperne beslutter, at banen lukkes. Man kan ringe til
Ulrik eller Jesper mandag, el. tirsdag morgen (hvis der er tvivl), og derefter sende mail ud til deltagerne om
evt. banelukning. Det indskærpes til medlemmerne, at man bør checke sin mail tirsdag morgen, i
tvivlstilfælde.
Vi får senere besked om, hvordan den nyindkøbte sirene skal benyttes (tordenvejr).
Man enedes om, at næste møde og turneringslederturnering (juni?) forsøges afholdt i 1) Lyngbygård, eller 2)
Odder Golfklub. Dato fastsættes senere.
Mødet afsluttet kl. 15.30.

Ref.: Leni Rützou Larsen

