
   
Seniorklubben 

Referent Eva 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 13 oktober2014. 

Tilstede var: Kalle S, Grethe F, Jens FJ, Jørgen K, Kurt K og Eva A 
 

Formanden Kalle Schrøder bød velkommen og gik straks i gang med 1. punkt på dagsorden.  
 

1. punkt. Valg af næstformand: 

Jørgen Krampau blev enstemmigt valgt til næstformand. 
 

2. Punkt. Fordeling af arbejdsopgaver: 

Her vil jeg henvise til den opdaterede liste over vore ansvarsområder som Jørgen K lige har rundsendt. 

Kalle fortsætter med præmie indkøb og turneringer, som en prøve laves fredags tilmeldingerne på Golbox.  

Jens supplerer Kalle med opsætning af fredagsturneringerne. 

Grethe fortsætter bl.a. som kasserer og med medlemskartotek, dog på opfordring af klubformanden oprettes dette 

på Golfbox.  
 

3. punkt. Årsplanen: 

Kalle gennemgik årsplanen 2015 som han har revideret, her er indsat datoer for start for tilmelding til hulspil og 

trekant turneringer, hvilket er en rigtig god ide.  

Da 5. juni er helligdag flyttes periodeafslutning 1 til fredag den 12. juni. 

Først i december laves en juleturnering med frokost, hvis vejret tillader det. 

Der er 6 x fredagsgolf i 1. periode, 5 x fredagsgolf + en trekølle turnering i 2. periode og 6 x fredagsgolf + en 

schramble turnering i 3. periode. 
 

4. punkt. Nytårstaffel: 

I lighed med tidligere år vil der blive afholdt et nytårstaffel for seniorklubbens bestyrelse og hjælpere.  

Datoen er fastsat til den 09-01-2015 
 

5. punkt. 10 års jubilæum:  

Grethe oplyser at Seniorklubben har en særlig konto af ældre dato på ca. 20.000 kr. som eventuelt kan benyttes ved 

et jubilæums arrangement. Dette tager vi op ved en senere lejlighed.  
 

5. Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 27-11-2015 kl. 10:00 i mødelokalet. 
 

6. Eventuelt: 

Kalle orienterede fra det afholdte Visionsmødet med klubbestyrelsen. 

Bl.a. Hurtigere spil og indlemmelse af hcp. 36-54 i seniorklubben, sidstnævnte kan dog kun finde sted på kortbanen 

indtil vi har haft et nyt medlemsmøde (2. oktober 2015) hvor der er mulighed at reviderer vores regelsæt.  

(se regelsæt på hj. siden)  

Endvidere opfordres seniorklubben til at samle et hold frivillige til at vedligeholde P-plads og arealet omkring 

klubhuset. 

Der bliver afholdt et nyt visionsmøde med seniorklubbens bestyrelse den 23-10-2015 kl. 10:10 i mødelokalet.  

Alle i bestyrelsen opfordres til at komme. 

Ole Hahn arranger Spanienstur den 17.- 24. mats. 

Allice og Svend Ibsen arrangerer Sverigestur den 31. maj-3. juni  

Jørgen oplyser at han og Jonna arranger en tur til Timmendorf Strand, Nordtyskland den 23.-26. august. 

 

Mødet afsluttedes af formanden der takkede for i dag. 


