
            Seniorklubben 

BESTYRELSESMØDE 09. juli 2018. 

 

REFERAT 
 

Til stede var: Kalle, Jørgen, Grethe, Jens og undertegnede. Fraværende var: Kurt 

• Medlems situation. 
Kalle bød velkommen og oplyste at vi nu er 166 medlemmer, fordelt med 130/ 18 huller 36/ 9 huller 

• Økonomi. 
Grethe redegjorde for indestående, som f.t. er ret høj da det meste af Jyllandsturen er indbetalt, ligeledes er 

indbetalingerne for sommerfesten begyndt at komme ind. Der kommer udgifter til præmier til tre 

kølleturneringen og til sommerturneringen/ festen. 

• Sommerturneringen/festmiddag. 
Præmier hertil indkøbes og styres af Kalle, som også kontakter Cafe Solvognen for festmiddagens menu. 

• Er der nyt om processen med registrering af 
forening? 
Grethe har talt med banken desangående og fået oplyst at det ikke haster, vi kan fint laver det i forbindelse 
med indtræden af ny kasserer og at banken er beredvillig til at hjælpe med det fornødne. 
Vi skal bl.a. lavet foreningsvedtægter, som skal godkendes på medlemsmødet i oktober 2018. 

• Start tider og huller fredagsgolfen 2019. 
Kalle har konstaterer lidt murren i krogene hos nogle af dem der har startet på hullerne 13-18  

Vi må konstatere at det kun er muligt at sende 16 ud fra 1. tee i 2. periode og da vi i gennemsnit i 

fredagsgolfen er 80-84 medlemmer, er vi nødsaget til at sende de resterende 50- 54 ud på baghullerne. 

Kalle påpeger muligheden for at alle starter fra 1. tee. Dette vil være muligt hvis vi fik et par starttider mere, 

men samtidigt vil det ødelægge en stor del af det sociale aspekt i ”aftergolfen”   

• Plan Bestyrelse. 
Vi har endnu en gang drøftet generationsskifte i bestyrelsen, og er gået i tænkebox ang. egnede kandidater. 
der er pt. kun Grethe der har meldt sin afgang fra udgangen af sæsonen. 

• Næste møde. 
Aftales til den 03. september kl. 10:00 

• Eventuelt. 
Årets Golfer? Et par emner er blevet vendt og der tænkes til næste møde. 
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