SENIORKLUBBEN

Referat fra turneringsledermøde den 15. november 2016 i Mollerup Golf Club.

1. Velkomst og indledning v/formanden.
Jørn Krog Nielsen bød velkommen , og seniorklubben var vært ved et par stykker smørrebrød, øl/vand og kaffe.
Formanden udtrykte tilfredshed med det fuldtallige fremmøde, og takkede alle for det frivillige arbejde. Lars Nybroe,
som havde valgt at stoppe som turneringsleder, modtog tre flasker vin og stor tak for sit mangeårige arbejde. Samtidig
blev der budt velkommen til et nyt makkerpar, Ruth Møller og Benny Jepsen. Herefter vil JKN træde til som reserve,
ved behov.
2. Turneringsfordelingsplan.
Efter lidt bytten rundt, blev fordelingsplanen godkendt. Nyt eksemplar vil blive fremsendt. Der blev indlagt en ekstra
holdturnering, og som tidligere bestemt, skal det ved opsætningen i golfboks fremgå at det er en holdturnering. De
enkelte turneringsledere bestemmer formen , og dette meddeles til Lotte Madsen min. 14 dage før matchen. LM vil så
sørge for at den endelige form bliver indsat under turneringens ”info”.
3. Turneringsafvikling.
Starttidspunkt for briefing: Forskellige tiltag blev diskuteret, man enedes om, at vi starter briefing kl. 8.45 (9.15
ved vintertid),
Starttidspunkt, starthullet: Som fastsat ved generalforsamlingen: naturligvis slår ingen ud, før alle er til stede på
teestedet, og der ikke er fare for at ramme andre personer.
Starthuller , 3-bolde: Et medlem har foreslået, at 3-bolde sendes ud på hul 6 og hul 14. Desværre er det ikke altid
muligt at tilrettelægge optimalt, der er ofte ”sidste øjeblik”-afbud, og mange andre hensyn at tage. Men det bør
tilstræbes, at der ikke er 2 starter på huller efter par 3-huller m. 2 starter.
Holdsammensætning: Så vidt muligt, sammensættes holdene med 2 damer/ 2 herrer, eller som rene dame el.
herrehold.
Præmiemodtagere: -Skal være tilstede i lokalet. Man diskuterede lidt frem og tilbage om hvor fleksible vi evt. skal
være. Det vil blive for besværligt med fast klokkeslæt, men god skik at spørge holdene om der mangler nogen, inden
præmieuddeling. For fremtiden er det vedtaget, at hvis en ”vinder” ikke er tilstede, tilfalder præmien Seniorklubben !
4. Venskabskampe: Vi har pt. to venskabsklubber: Grenå og Norddjurs. Vi holder foreløbig (i 2017) pause med
RandersFjord. Efter 2017, tages det op om vi evt. skal mødes med venskabsklubberne hvert 2. år. Måske er det også
muligt at skubbe starttidspunktet en halv time, det vil lette det lidt for vore venskabsklubber, der så ikke skal køre i
morgen-”myldretid”. Norddjurs kommer til os den 29. aug., og vi skal til Grenå 28. sep. 2017.
5. Vinterbane : En kort orientering om vinterbanen.
6. Juleafslutning : Johnna og Knud Høgh står for juleafslutningen igen i år. Da seniorklubbens økonomi er så fin,
gives der et tilskud på op til kr. 3.000,-. J &KH bestemmer arrangementet.
7. Vinterpause : Den planlagte vinterpause er blevet taget godt imod, specielt hos baneudvalg/greenkeepere, men
også blandt seniorerne. Vi regner med start igen 28. februar 2017.

8. Eventuelt : Knud Høgh foreslog at vi genoptog endags- udflugterne. Dette kan evt. tages op senere, tidspunktet er
nok ikke det rette, når man lige har ”skippet” en venskabsklub.
Tysklandsturen blev diskuteret, der er mange meninger om formen, måske skal man gå bort fra bo-på-banen-kravet.
Det kan evt. undersøges af arrangørerne. I øvrigt er disse ture (Ærø, Samsø, Gut Apeldör) tilrettelagt af
enkeltpersoner, udenom seniorklubben.
Næste ”Slå-et-slag” turnering foreløbig fastsat til 5. sep. Denne, og andre datoer koordineres med de andre klubber-iklubben , så vi ikke ramler for meget sammen.
Præmier fortsat til CA. 25 % , fast overskud stadig CA. kr. 3,- pr. deltager. (Læg mærke til CA.)
EB : Overskuddet pr. deltager var gnsn. kr. 4,38 sæson 15-16.

Turneringsleder-udflugt og møde fastsat til fredag den 16. juni 2017 . Sted mm. besluttes senere.

Formanden takkede af, og mødet sluttede kl. 15.30

Ref.: LRL

