
 

    Seniorklubben 
BESTYRELSEMØDE 27. NOVEMBER 2014 

              Referent Eva 
 

 

REFERAT 
 

 Hjemmesiden – er den problemfri? 

Jørgen orienterer, nyt menupunkt ” information fra bestyrelsen” 

 Årskontingent. 

Vil blive slået op på hj. siden i januar. 

 Økonomi/regnskab. 

Grethe oplyser at regnskabet er klart, de reguleringer der er, kommer først 31. dec. fra bank mm..  

 Golfbox (medlemskartotek, Senior open, fredagsgolf m.v.) 

Grethe opretter medlemmerne i gruppen ”Seniorklub” i golfbox efterhånden som kontingenterne indløber. 

Kalle forklarer problemstillingen ved tilmelding i golfbox, han vil i løbet af vinteren lave en prøve i golfbox 

 Hvor er vi med Brochuren? – sponsorer. Eva’s oplæg. 

Brochure oplæg vedtages, afventer flere sponsorer. Kurt har aftalt med Stårup auto ApS om et sponsorat på 

12 fl. vin 

 Opslagstavle mellemgangen Eva’s oplæg. 

Oplæg godkendes, er opsat i mellemgang. 

 3-kant turneringen revidering af aftalen - Eva’s oplæg. 

Aftaleoplæg godkendes og er afsendt de to andre klubber. 

 Golfklubbens hjemmeside KIK skal opdateres – hvad med billeder? 

Eva har lavet et oplæg som godkendes, er videregivet til sekretariatet som indsætter det på klubben hj. side. 

 Hurtigere golf. 

Det vedtages at der udpeges en holdkaptajn (lavest hcp.) på hvert hold, hvis opgave det bli’r at guide holdet 

til hurtigst muligt at gennemføre runden. Der bliver uddelt en brochure med tiltag til hurtigere spil, ved 

åbningsturneringen. Denne brochure vil endvidere kunne fås i receptionen. 

 Friluftsrådet. 

Kalle orienterede om tiltag med friluftrådet og dets muligheder.  

 Have arbejde. 

Eva oplyser at der på nuværende tidspunkt er 9 tilmeldte. 

 Årsplan. 

Vi afventer snarlig godkendelse fra turneringsudvalget. 

 Tilmelding & orientering om Tysklandstouren. 

Årets ture offentliggøres ved åbningsturneringen. 

 Dragsholm Seniorklub – herunder tilbud til KIK fra Randers Fjord 

Da vores kvote for frie greenfee spil er brugt på 3 kant, afventer vi turneringsudvalgets afgørelse. 

 Golfklub, Benniksgaard Golf Course, Brundtland Golfcenter & 

 Søhøjslandets Golf. 

Der kommer mange tilbud om golf og ophold på mailen, i øjeblikket ikke aktuelt for os. 

 Er der noget nyt om 10 års jubilæet? 

Vi besluttede at undersøge muligheden for at holde en kombineret sommer og jubi. fest den 7. august. 

 Med mindre der er behov foreslår næste møde 12.03.2015 

Dato vedtaget. 

 Eventuelt. 

Intet. 


