Seniorklubben
BESTYRELSESMØDE 20. MAJ 2020. KL. 11
Referat.
Alle var til stede.
Kalle bød velkommen til mødet som var det første i år pga. Corona krisen,

• Medlems situation.
Kalle meddelte at medlemstallet i Seniorklubben pt. er 166. Dette er et – på 5 medlemmer i
forhold til sidste år. (18 udmeldte og 13 nye medlemmer). De fordeler sig med 133 på 18-huls
banen og 33 på 9-huls banen

• Økonomi.
Erik havde udsendt et regnskabsark inden mødet som han hurtigt gennemgik.
Der er indkommet ca.43000 i kontingenter. Da der endnu ikke har været afholdt nogen
turnering er derfor heller ingen præmieudgifter.

• Fredagsgolf start 5/6? Under hvilken form?
Vi starter altså ekstraordinært på Grundlovsdag. Dette kan lade sig gøre da vi har bytte en
anden dag væk til gæstebesøg fra fremmet bane.
Hverdagsmedlemmer kan denne dag deltage uden ekstra betaling.
Tilmelding på Golfbox for begge baner fra den 30. maj.
Der startes i periode 2 på hul 14 -15-16 og 17 i det omfang det bliver nødvendigt.
Per udsender nyhedsbrev med bl.a. retningslinjer for scorekort
9-huls banen deles op i 2 tider så vi kan overholde Corona retningslinjerne.
Nyt pointskema vil snarest blive lagt på hjemmesiden.

• Forårsturnering/medlemsmøde 12/6
Vi er desværre nød til også at aflyse denne turnering, da vi ikke har mulighed for fælles
spisning i restauranten, men vi spiller almindelig fredagsgolf.

• Sommerturnering/festaften 7/8
Som det ser ud nu bliver denne årets fest i Seniorklubben også aflyst, men vi venter med
endelig beslutning til næste bestyrelsesmøde.

• Jyllandstur
Der er pt. tilmeldte 29, max. deltagerantal er 36 så der er endnu lidt plads.
Tilmeldingsperioden er flyttet til 18. maj til 25. juni. Rest indbetaling senest den 25. juni.

• Dragsholm match 18/9
Kalle tager kontakt til Dragsholm for at høre deres mening om afholdelse af turneringen.

• Nyhedsbrev
Per udfærdiger nyhedsbrev med bl.a. retningslinjer for scorekort og almindelig færden i
klubområde.

• Hjemmeside.
Eva opdaterer hjemmesiden i samarbejde med Ole Melgaard
Bl.a. forsidesekst og tilmeldings og betalingsfrist til Jyllandsturen.

• Næste møde.
Aftales til den 06. juli Ole inviteres til at deltage.

• Eventuelt.
Eva reviderer årsplanen og der noteres aflyst på de berørte turneringer.
Kalle takkede af og ønskede alle en god dag.

Ref.
Eva
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