Seniorklubben
BESTYRELSESMØDE 7. oktober 2019
kl. 09.30.

Til

Referat
Tilstede var, Kalle, Erik, Jens, Per, Kurt, Flemming og Eva

• Konstituering.
Formand:
Næstformand:
Kasser:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant:

Kalle M. Schröder
Per Bjørk
Erik V. Poulsen
Jens Falck-Jensen
Eva Alkestrup Skop
Kurt Kristoffersen
Flemming Frederiksen

• Fordeling af opgaver.
Udover formandsposten er Kalle ansvarlig for fredagsgolfen og udarbejdelsen af
årsplanen. Varetager periodeturneringerne.
Per Bjørk bistår Kalle med formandsposten og udarbejder desuden nyhedsbreve.
Derudover vil Per udsende lidt regelinformationer med udgangspunkt i vores egen
bane, samt regel spørgsmål som kan opstå.
Erik V. Poulsen er ansvarlig for økonomien, herunder kontingenthåndtering og
ajourføring af medlemslisten.
Jens varetager fredagsgolfen i samarbejde med Kalle.
Eva Alkestrup er ansvarlig for hjemmesiden og udarbejdelse af Seniorklubbens
brochure. Desuden turneringsleder på High and Low turneringen.
Ole Meldgaard bliver tilknyttet arbejdet med hjemmesiden.
Kurt Kristoffersen supplerer Jens og Kalle med fredagsgolfen og har kontakten til
sponsorerne. Holdkaptajn på venskabsturneringen mod Dragsholm.
Flemming Frederiksen er koordinator på kortbanen.

• Evaluering af sæson 2019.
Der har været en del utilfredshed med manglende socialt samvær som menes
skyldes den løbende start fra hul 1.
Der har generelt været lidt færre spiller til fredagsgolfen end sidste år.

• Opfølgning på medlemsmødet 4. oktober.
(Fredagsgolfen – Turneringer 2020.)

Kalle styrede medlemsmødet til ug, og proklamerede at vi i 2020 går tilbage til
baglæns start med 10 min. interval. Denne form vil så blive evalueret ved
Sommerturneringen.
Til sæsonstart spiller vi en Scramble holdturnering.
Forårsturneringen spiller vi en Greensome parturnering.
Til Sommerturnering spiller vi en holdtrnering med den bedste score tællende på
hvert hul.
3 kølleturneringen slettes, der spilles alm. fredagsgolf.
Til Sæsonafslutning spiller vi en Scramble holdturnering.

• Efterårsmøde med IB & KA 30. oktober
Kalle, Jens, Per og Eva deltager.

• Årsplan 2020.
03. april Sæsonstart.
03. til 24. april, Tilmelding til parturneringen High and Low,
Der vil blive udsendt en mail når tilmeldingsstart tidspunktet nærmer sig.
14. maj Venskab Kalundborg, på udebane.
12. juni Forårsturneringen
26. juni SeniorOpen
07. august Sommerturnering med Sommerfest.
18. september Venskab Dragsholm, på hjemmebane
02. oktober Sæsonafslutning
04. december Juleturnering med julefrokost
Sverigestur 24. maj – 27. maj
Jyllandsturen ligger ikke fast endnu, men omkring samme dato som i år + -

• Juleturnering.
29. november hvis vejret tillader det spilles der 9 huller på 9-hulsbanen
Efterfulgt af en dejlig julefrokost. For at turneringen vil blive afholdt skal der være
minimum 16 tilmeldinger der skal spille.

• Nytårskur.
Den 10. januar, en tak til dem der udfører et stykke arbejde i Seniorklubben. Der
bliver udsendt en invitation.

• Dato næste møde.
Aftales til den 17. marts. Kurt tager kage med.

• Eventuelt.
Erik uddelte regnskabsark med økonomisk status per 6. oktober. Regninger for alle
udgifter i forbindelse med Årsafslutningen er endnu ikke modtaget, men der
forventes et overskud for året. Endeligt og revideret regnskab vil blive lagt på
hjemmesiden når dette foreligger i løbet af januar.
Rf. Eva

