
Seniorklubben 

BESTYRELSESMØDE 8. september 2015. 

 

Referart 
 

Til stede var: Kalle, Grethe, Kurt, Jørgen og Eva. 

 Opdatering af medlems situation. 
Kalle bød velkommen og oplyste at vi pr.dd. er 143 medlemmer, der er 122 

der spiller på 18-huls banen og 21 på kortbanen. 

 Økonomi. 
Grethe oplyser at jubi. arrangementet kostede 17.000 i tilskud til menuen. 

(200 kr per deltager som altid.) 

Og den årlig præmiesum udgør 18.000 

Endvidere oplyser Grethe at der pr. d.d. er indestående 12.600 

Kalle oplyser at han og Kurt skal indkøbe præmier til uddeling ved 

afslutnings middagen for ca. 10.000.  

Kalle har udarbejdet en præmieliste. 

Resultatopgørelse pr.25./10. vil blive offentlig inden informationsmødet. 

Det endelige regnskab vil foreligge ultimo oktober. 

 Evaluering af Tysklandsturen. 
Jørgen orienterede om Tysklandsturen, som han betegnede som en succes. 

Se i øvrigt referat og billeder fra turen på vores hjemmeside. 

Jørgen er gået i at tænkeboks for at finde egnede baner og logi til næste år. 

Erfaringen siger ham dog at vi skal blive i DK. Han tager gerne imod 

forslag. 

 Erfaring Handicap regulering. 
Der er nu gået en sæson med handicapregulering, hvad med næste sæson? 

Der er stadig forlydender om, at man ikke ønsker regulering hver gang. Det 

har da også afstedkommet at nogle kun deltager ved de turneringer der 

ikke er tællende. Et alternativ kunne være vi spillede 8 tællende turneringer 

(ca.2-3 pr. periode) i sæsonen. Det besluttes at tage det op ved 

medlemsmødet. 



 

 Evaluering Kortbanen sæson 2015. 
Grete oplyser at startlisten ikke bruges i øjeblikket, Grethe sætter holdene 

ved 1. tee, dette er mere smidigt i øjeblikket.  

Der tilmeldes dog stadig på seniorklubbens mail. 

 3-Kant turneringen. 
Sidste match i turneringen blev afholdt den 03. 09 her i Odsherred. 

Alle tre klubber ønsker fortsat samarbejdet, og datoerne for næste års 

turnering er også fremsat og vil blive konfirmeret snarest muligt.  

Kalundborg den 19. maj, Roskilde den 20. juni og Odsherred den 01. 

september.   

 Sæson 2016 
Ole Hahn arrangerer tur til Portugal den 16. til den 23. marts. 

Sven Ipsen arrangerer tur til Sverige i maj 

Jørgen arrangerer tur i august. 

Kortbanen fortsætter som hidtil. 

Kurt fremsatte forslag fra et medlem om det ikke var muligt på fredags 

turnerings sidste spilledag at sætte de 4 bedst placerede i hver række i 

samme bold. 

Kurt havde også et andet forslag fra et andet medlem om at handicap 

regulerer teestederne til fredagsturneringen, således at alle uanset køn med 

handicap 32 og derover spillede fra rød tee. 

Disse forslag er hermed noteret og vil blive taget med i overvejelserne for 

den nye sæson. 

Bestyrelsen forsætter uændret i 2016 

 Årsafslutning/medlemsmøde 
Formandens beretning.  

Periodevinderne og Årets vindere præmieres. 

Hulspil vinderne præmieres. 

Sæsonens enkelte turneringer præmieres. 

Årets golfer kåres. 

  



/ 

Perioderne foreslås afskaffet, i stedet opgøres den løbende turnering ved 

årsafslutningen og der vil blive flere præmier i hver række og i de 

turneringer der er i forbindelse med Åbnings, Sommer & Afslutnings 

turneringerne. Dette vil også gælde de fredage hvor der spilles scramble og 

3-kølle match.    

Handicapregulering: skal vi bibeholde den nuværende regulering? 

Et alternativ kunne være vi spillede 8 tællende turneringer (2 -3 pr. periode) 

i sæsonen. 

Kaptajnsrollen skal tydeliggøres, både kaptajnens rolle og hvordan den 

udføres og hvem der på det pågældende hold har denne rolle. 

 

Opslag vedr. afslutningsturnering/medlemsmøde offentligøres den 20. 

september på vores hjemmeside og ved opslag i klubben samt ved 

udsendelse på mail via Golfbox sammen med beretning, dagsorden og 

resultatopgørelse pr. 25. 9.(foreløbig regnskab) 

Endeligt og revideret regnskab vil kunne ses på vores hjemmeside fra 

ultimo oktober. 

 Næste møde. 
Aftales til den 19. oktober kl. 10:00 i klubben 

 Eventuelt. 
Der undersøges om muligheden for en endags tur til en fremmed bane i 

2016 

 

I lighed med tidligere år vil der blive en hyldest skål for årets hulspil mestre 

i mødelokalet bag sekretariatet på spilledagen og vi opfordrer til at følge 

parrene og dysten på banen.  

Dagen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og ved opslag på vores 

tavle i mellemgangen.  

 

 

         Referent 

         Eva 

         Obs. Næste bestyrelse møde er flyttet til den 6. oktober 


