
                                                                                

         Seniorklubben 
 
BESTYRELSESMØDE 27. OKTOBER 2020 KL.11.00 
 
Referat. 
 
Konstituering: 
 
Formand Kalle M.Schrøder 
Næstformand Per Bjørk 
Kasserer Erik V. Poulsen 
Medlem Flemming Frederiksen 
Medlem Jens Falck-Jensen 
Suppleant Kurt Kristoffersen 
Suppleant Lone Arngren 
 

Bank/Økonomi: 
Erik bekræfter at de nødvendige papirer til vor bank nu er i orden  
(hvidvask etc.). Opsparingskonto skifter navn til Event/Jubilæums. 
Regnskab op til dato udleveret til bestyrelsen. 
 

Diverse: 
Sammen med Dame og Herre klubberne er vi inviteret til efterårsmøde 
med For- og Næstformand for hovedklubben den 12. november. 
Kalle & Per deltager. 
 
Flytning af spilledag: Grundet aflysning af årsmødet har det ikke været 
muligt at have en debat om eventuel flytning til om torsdagen. 
Desuden har kun 18 % af medlemmerne kommenteret skriftligt deres mening 
om en flytning. Derfor må det tages op på årsmødet i oktober 2021.  I 
mellemtiden vil vi undersøge muligheden for en prøve sæson med at 
lukke 18H banen fredag morgen. Hvis det ændrer på flowet kan der tages stilling for 
flytning i 2022. Kalle skriver til Ingelise Badsted angående dette. 
 



Fortrinsret 2021: 
9-H ønsker tidsrummet kl. 10.00 til kl. 12.30 grundet forventet flere spillere. 
Ligeledes banen lukkes mellem kl. 08.00 og kl. 10.00 for pay and play spillere 
- ligeledes for at give "flow" i spillet. 
 

Årsplan 2021: 
  9. april åbnings match og medlems møde 
20.maj Kalundborgs match (ude) 
28. maj Forårs turnering 
30. maj - 2. juni Sverigesturen, 
11. juni Seniorklubbens invitationsturnering 
               (Jørgen Krampau - turneringsleder) 
 6. august Sommerturnering med fest om aftenen 
xx Jyllandstur - august datoer senere 
17. september Dragsholm match (Hjemmebane) 
  8. oktober årsafslutning samt medlemsmøde 
  3. december Juleturnering 
 
Juleturnering samt nytårskur 2020 annulleres desværre. 
 
High/Low eller en anden turneringsform på 9-H og 18-H -Per kontakter Børge Exaudi 
om han vil stå for denne del - Per kommer tilbage. 
 

Afslutning: 
Kalle har skrevet nogle pæne ord til Eva for hendes arbejde for 
seniorklubben - brevet bliver sendt til hende og Eva får "Årets Golfer" 
næste gang hun kommer i klubben - desværre var hun forhindret i at 
komme til mødet i dag. 
 

Næste møde:  
4. december 2929 kl. 11.00 
 
venlig hilsen 
Jens 
28. oktober 2020 
 

 


