
Seniorklubben 
BESTYRELSESMØDE 10. OKTOBER 2016. 

 

Referat 
 

 Evaluering af medlemsmøde 7.10.2016 
Det af Kalle fremsatte alternative forslag vedr. hcp. Reg. blev rost og Kalle 

(og bestyrelse) finder ud af hvordan det i praksis løses. 

Vedr. agustturen så var der ingen der tilbød sig som arrangør.  Bestyrelsen 

vil sende følere desangående ud til mulige kandidater, endvidere vil det 

blive slået op på hjemmeside at vi mangler arrangører til denne tur.  Hvis 

ikke det lykkes vil der ikke blive nogen tur i 2017. 

Kalle vil forfatte et nyhedsbrev der udsendes medio februar. 

 Orientering om aktiviteter i forbindelse med  

Moderklubbens 50 års jubilæum. 

Kalle orienterede om moderklubbens planer vedr. dennes 50 års jubilæum, 

bl.a. at SeniorOpen skal ligge den 9. juni (Jubilæumsturnerings ugen 4./ 6. - 

10./6.) og skal foregå på 9-hulsbanen såvel på 18-hulsbanen.  Greenfee 

denne dag på stor bane bliver 200.- inkl. frie træningsbolde. Greenfee på 

kort bane ?. 

Jørgen arrangerer denne turnering sammen med turneringsudvalget og 

restauranten.  

Datoen for SeniorOpen samt ydeliger info. med nyhedsbrevet i februar. 

 Oversigt over Årets Golfere 
Kalle har udarbejdet en liste med årets golfere i gennem årene, denne liste 

vil blive lagt på hjemmesiden under ARKIV 

 

 



 Årsplan 2017 
Endnu ikke udfærdiget, dog er Åbningsturneringen fastsat til den 31. marts 

og Afslutningsturnering med medlemsmøde til den 6. oktober. Hele 

årsplanen bør være klar til fremsendelse til moderklubben primo november. 

 Vintergolf/juleturnering 
Opslag vedr. vintergolf sat op på vores tavle i medlems/mellem gangen og 

kan ses på hjemmesiden under NYHEDER. Kurt er turnerings ansvarlig for 

vintergolfen. 

Juleturneringen vil blive spillet over 9 huller på Kortbanen.  

Opslag vedr. julefrokost og turnering vil ligeledes offentliggøres som ovenfor 

nævnt. 

 Nytårstaffel 
Økonomien muliggør afholdelse af vores Nytårstaffel som er for de 

medlemmer der har ydet en indsats for Seniorklubben i det forgangne år.  

Der vil blive udsendt en invitation. Nytårstaflet afholdes den 6. januar. 

 Næste møde 
Aftales til den 20./03. – 2017 

 Eventuelt. 
Eva foreslår at man i stedet for at tage alle fredagsgolf dagenes 

sammenlagte point nøjes med f.eks. de 8-10 bedste point, og der ud over 

kårer årets flittigste golfer (den med flest mødedage) Eva laver en forsøgs 

sammentælling af årets resultater til sammenligning. 

Man enedes om at lægge hovederne i blød vedr. muligheden for en anden 

form for pointsystem til fremlæggelse på medlemsmødet i oktober 2017. 
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