MOLLERUP SENIORKLUB MØDEREFERAT NR. 41
Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2018.
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. Økonomi v/EB. Der står pt. kr. 13.105,- på kontoen. Vi har 80 udestående gavekort, - en betydelig nedgang.
Reelt har vi herefter en kassebeholdning på kr. 7.026,-

Pkt. 3. Evaluering af vinterpause. Enighed om at vinterpausen (juleafsl. – marts) er kommet for at blive. I denne
sæson har den desværre været ufrivilligt lang. Pga. det dårlige vejr har der været 8 aflyste matcher inden jul, og vi er
først kommet rigtigt i gang efter påske. Dog har Knud Høgh været der for en lille gruppe seje seniorer, på de tirsdage
hvor det har været muligt at spille nogle af hullerne.

Pkt. 4. Status udflugter. Der er 56 tilmeldinger til forårsturen til Løgstør v/ Kirsten Ebert, og 45 tilmeldinger til
august-turen til Gut Kaden v/ Lis og Ole Wenneberg. Det må anses for tilfredsstillende.

Pkt. 5. Slå-et-Slag. Denne turnering har vi nu gennemført i mange år. De seneste år har Ruth Møller og Benny
Jepsen stået for arrangementet. Ruth og Benny har indvilget i at tage en tørn mere i 2018. Herefter må vi se om der
kan findes nye kræfter til at fortsætte, enten videreføre støtten til Slå-et-Slag ( Kræftens Bekæmpelse), eller evt.til et
andet godt formål.

Pkt. 6. Næste turneringsledermøde. Dette møde foreslås afholdt hjemme i MGC, fredag den 15. juni.

Pkt. 7. Eventuelt. Enighed om at fastholde , at herrer der ønsker at starte fra andet teested end 57, skal anføre dette
under bemærkninger ved tilmeldingen.
Der har været forslag om betaling online ved tilmelding. Da det koster gebyr, samt er en smule besværligt
(kortbetaling) for kr.20,- , fastholder vi indtil videre kontant betaling.
Næste møde fastsat til 5. juni.

Mødet slut kl. 16.30
Ref. LRL

