MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 40

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. november 2017.

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

Formanden bød velkommen med et par stykker smørrebrød kl. 13.

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 : Stor tilfredshed med det flotte fremmøde, ca. 75 , på trods af NO PLAY. Det må antages
at de fleste medlemmer er tilfredse med seniorklubbens virke, der var ingen kritik/ opfordringer til bestyrelsen.

Pkt. 5. Turneringsledermøde 21. nov. : - Emner og dagsorden blev drøftet og fastlagt. Herunder procedure ved
Herrestart fra rød tee.

Pkt. 6. Juleafslutning 12. dec. : - Enighed om tilskud på et par tusinde kr. Johnna og Knud Høgh tager
bestemmelse om arrangementets omfang. Vi kan formentlig ikke regne med en golfrunde…

Pkt. 7. Eventuelt : - Alle er naturligvis bekymrede for vor bane, og de mange aflysninger/ banelukninger. Vi er dog
ikke den eneste golfbane i området der har problemer. JKN vil på ”Klubber-i-klubben”-mødet med hovedbestyrelsen
den 14.nov., opfordre kraftigt til, at der bliver priklet, og sandet på fairways. Der må gøres noget snarest, således at
MGC så vidt muligt kan bevare medlemstallet.
Enighed om at der -stadig- mangler den sidste finish i klubhuset. Stor utilfredshed med at matchlederrummet
benyttes som oplagrings-/ pulterrum. Ligeledes er det ikke i orden, at der ofte mangler sæbe, papir osv. på toiletter og i
omklædningsrum.
LM henledte opmærksomheden på, at printeren i matchlederrummet ofte ikke kan benyttes efter
programopdateringer. Sidste måned kunne der fx ikke printes scorekort. Der bør være en IT-ansvarlig i huset, hvis
ikke en sådan allerede findes (?).

Mødet slut kl. 15, næste møde fastsat til 10. april 2018.
Ref. LRL

