MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 36

Referat af bestyrelsesmøde den 1. november 2016.

Deltagere: Jørn Krog Nielsen, Erik Bendixen, Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen.

Formanden bød velkommen med et par stykker smørrebrød kl. 14.30

Pkt. 1: Referat fra sidste møde - blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Konstituering : Som hidtil: Formand Jørn Krog Nielsen, næstformand og kasserer Erik Bendixen, medl.
Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen.
Pkt. 3: Fordeling af arbejdsopgaver: som hidtil.
Pkt. 4: Evaluering af GF: Enighed om et fint forløb, der var ros fra flere medlemmer for udsendelsen af beretningen
inden GF.
Pkt. 5: Turneringsledermøde den 15. november: Emner og dagsorden blev drøftet og fastlagt.
Pkt. 6: Turneringsfordelingsplan: Lars Nybroe har valgt at stoppe som turneringsleder. Formanden vil fremover
stå til rådighed som reserve for turneringslederne, og Ruth Møller og Benny Jepsen har indvilget i at indgå som nyt
makkerpar. Fordelingsplanen blev gennemgået og tilrettet.
Pkt. 7 : Venskabskampe: Randers Fjord har først nu (gr. Sygdom) reageret på vores henvendelse om at holde pause
med venskabskampene. Der er fuld forståelse og ”no hard feelings”. Beslutningen tages op til genovervejelse næste år.
Datoerne for venskabskampe med Grenå og Norddjurs er fastlagt.
Pkt. 8 : Juleafslutning: Det er besluttet at vi yder et tilskud på max. kr. 3.000,- til juleafslutningen i år. Johnna og
Knud Høgh, som står for arrangementet, bestemmer hvordan pengene skal bruges .
Pkt. 9: Diverse: Enighed om at det fremrykkede starttidspunkt fremover skal gælde i ”normaltid”, altså når urene
stilles tilbage fra sommertid. Et par medlemmer har spurgt om årsagen til dette, svaret er, at der tidligt morgen er
risiko for rimfrost på greens , spil kan først begynde når rimfrosten er ”dampet af”.
EB har sammen med revisoren besluttet, at alle udløbne gavekort bør indgå som indtægt ved næste års regnskab, hvis
de ikke inden da er indløst.
Mødet afsluttet kl. 17, næste bestyrelsesmøde fastsat til 25. april.

Ref. LRL

