SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 16. juni 2016 i Volstrup Golf Center.

1.: Velkomst /orientering v/ JKN. Efter en fin runde på Volstrups lidt kuperede, smukke bane, samt en dejlig
frokost, bød formanden velkommen til mødet. Der var afbud fra Arne Svensson. 2 turneringsledere, Arne Svensson og
Poul Kyvsgaard, har valgt at stoppe, og formanden takkede for deres indsats gennem flere år. De modtog en lille
vingave. Formanden udtrykte tilfredshed med, at alle øvrige fortsætter, således at vi nu er 8 hold. Dette betyder ca. 6
turneringer pr. hold årligt, hvilket nok er passende.
2.: Turneringsafvikling. Seniorklubben har modtaget en henvendelse fra et medlem, som er fortørnet over
seniorernes lemfældige omgang med golfreglerne ! Vi er i seniorklubben meget kede af det ry, vi åbenbart har i denne
henseende. Det blev diskuteret, hvad vi evt. kan gøre for at højne standarden. Konklusionen blev, at vi (igen) af og til
skal indskærpe, at reglerne overholdes. Samt at personen med laveste hcp. på hvert hold har kaptajn rollen og dermed
er bemyndiget til at påtale/rette osv., hvis reglerne ikke overholdes. Evt. kan vi indføre strafslag ( efter et ”gult kort”)
til spillere, som overtræder reglerne. Har der været tvivl om golfreglerne under en runde, bør det rapporteres til
turneringslederne, som så vil tage det op inden præmieoverrækkelsen. Seniorklubbens medlemmer vil få tilsendt en
skrivelse om nye tiltag vedr. overholdelse af golfreglerne.
Et ønske om, at holdspil-formen bliver oplyst på forhånd, er imødekommet og vil fremover fremgå under ”info” v.
pågældende turnering.
Langsomt spil, - ikke det store problem generelt. Det er ligeledes kaptajnens opgave at få spillet til at ”flyde”.
Til orientering: det er besluttet, at EDS runder tillades ved seniorklubbens matcher. Og som det står i vedtægterne: alle
scores på mere end 36 indberettes altid.
3.: Turneringsfordelingsplan 2. halvår 2016. Der blev byttet lidt rundt, ny revideret liste vil blive fremsendt.
4.: Vinterpause? Det har været diskuteret i bestyrelsen, om man skulle holde pause nogle måneder i vinterhalvåret.
Der har ofte været ringe tilslutning (25-30 deltagere), og der har været flere aflysninger pga. vejret og banens tilstand.
Stemningen var for dette tiltag, således at man fremover slutter sæsonen ved juleafslutningen og starter igen i uge 8.
(hvis vejret tillader det!) Det står selvfølgelig enhver frit for selv at spille sammen i perioden. Der bliver blot ikke
arrangeret turnering.
5.: Klappepræmier – ny sponsor. Tandprotetikeren v/ Michael Wiernek har givet tilsagn om sponsorat i form af
bolde m/logo, formentlig i størrelsesordenen 300 stk., så klappepræmierne skulle være sikret et godt stykke tid
fremover!
6.: Slå-et-Slag. Ruth Møller og Benny Jepsen har tilbudt igen at stå for Slå-et-slag seancen. Det bliver i år 6.
september. Sponsorgaver modtages gerne…
7.: Juleafslutning. Johnna og Knud Høgh vil også i år lede juleafslutningen, som afholdes 13. december. Udgifter til
pynt o. lign. afholdes af seniorklubben.
8.: Eventuelt. Et forslag om at uddele præmier til spillere, der ikke normalt vinder, blev nedstemt. Enighed om, at det
er en golfsport, så man må gøre sig fortjent til præmierne!
Mødet sluttede med tak for i dag fra formanden, - kl. 16.30.
Ref.: LRL

