MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 38

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. juli 2017.

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

Formanden bød velkommen kl. 14.15
Pkt.1 : Referat fra sidste møde – blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2 : Økonomi v/ EB . Økonomien ser fin ud. På vor konto indestår kr. 21.240 ,- Den likvide beholdning udgør
kr. 7.361,- da vi har 184 udestående gavekort.
Pkt. 3 : Evaluering af turneringsledermødet . Enighed om, at vi havde en dejlig tur, og et godt møde i Mariager
Golf Klub.
Der er truffet beslutning om, at vi på et tidspunkt vil indføre ”herrestart fra rød tee”, for de som måtte ønske det. Rent
praktisk vil det foregå sådan, at de pgl. Herrer selv skal udskrive scorekort, og tilføje rækkenavn.
Vi er efterhånden mange seniorer med hcp. 36. Det kan blive et problem ved oprettelse af matcher (punktet ”lige store
rækker”). EB har testet, og Golfboks kan pt. ikke håndtere det tilfredsstillende. Vi vil finde en løsning på problemet,
når vi når til et antal ”for mange 36 hcps.” .
Der er bred enighed om, at der kan købes udmærket vin (på tilbud, som de fleste jo altid gør) til ca. 50,- kr. flasken.
Dermed løber økonomien fint rundt ved matchfee kr. 20,-, præmier til ca. 25 %, og et lille overskud på min. Kr.3,- pr.
deltager.
”Matchlederrummet” vil blive ryddet for golfbags og andet ”uvedkommende” iflg. aftale med Jan Lauridsen. LM og
LRL vil rydde op i skabet, og flytte ting der ikke bruges jævnligt, til kælderen.
Der er et par medlemmer der har spurgt, om ikke greenkeeperne kan vente med at klippe Øve-puttinggreenen v. hul
10 tirsdag morgen, til vi er væk. Som det er nu starter de kl. 8.15, det drejer sig altså om ca. 15 min. LRL vil tale med
Ulrik.
Pkt. 4. Eventuelt : ingen emner til punktet. Generel snak om banens beskaffenhed (den er flot nu, drænet har allerede
hjulpet rigtig godt), - lille problem på damernes teested på hul 8. Vi skal stadig indskærpe at der bliver rettet
nedslagsmærker, lagt turfs på plads etc.

Mødet slut kl. 15.30, næste møde 12. september.

Ref.: LRL

