
 
BESTYRELSESMØDE 9. oktober 2017. 

 

REFERAT 
 

• Evaluering af sæson 2017. 
Kalle mener at flovet på banen er blevet lidt trægt igen, en runde ta’r nemt 

5 til 5,5 time hvilket er for meget. I 2018 sætter vi igen fokus på 

holdkaptajnens rolle med få men klare retningslinjer for hurtigt spil, bl.a. 

opfordres til at spille en provisorisk bold elle endnu bedre en ny bold hvis 

den første går lidt skævt. Det ta’r alt for lang tid først at lede efter bolden 

for derefter at gå tilbage for at slå en ny.  

• Opfølgning på medlemsmødet 6. oktober. 
Først en stor ros til Kalle for hans styring af hele præmie orgiet og 

medlemsmøde som han kørte på fortrinlig vis. 

Mødet gik fint uden nogle bemærkninger fra medlemmerne. 

Vi fortsætter med dette års point system.  

Indkøbt præmier til afslutningen for 9000 kr.  

Sponserer præmier til afslutningen for 6500 kr. 

Seniorklubbens hovedsponsor Hotel HøjbySø har i alt sponseret for 18000 

kr. i år. 

• Fredagsgolfen. 
Vi har behov for at ansøge klubben om at bytte to eftermiddags tider, som 

ikke bliver brugt, til morgen tider således at første periode starter kl. 7:40. 

Forslag om årets klubmester skal være den der har opnået flest point til 

sidst uanset række blev forkastet, da der i bl.a. i C rækken kan opnås max 

point 10 med en score på kun 12 -16 stableford point, derfor er det ikke 

retfærdigt. Kalle forslår vi uddele en anerkendelse af en art til vinderne i 

hver række, det arbejdes der vider med i 2018.  

• Fokuspunkter 2018 møde 1. november. 
Ingelise Badsted og Kim Alkestrup har inviterer til møde vedr. klubbens 

fokuspunkter 2018.  Kalle deltager i mødet, Eva deltager også sammen med 

Dameklubben. 

Seniorklubben 



• Årsplan 2018. 
Ændres ikke væsentligt, den plejer at skulle fremsendes ultimo oktober 

primo november. Priser på spise turneringer kan endnu ikke oplyse da vi 

pt. ingen restauratør har- 

• Nytårskur. 
Dato ændres til den 12. januar kl. 18 Nytårskuren afholdes på Hotel 

HøjbySø grundet før omtalte omstændigheder. Nytårstaffel er for de 

medlemmer der har ydet en indsats for Seniorklubben i det forgangne år.  

Der vil blive udsendt en invitation.  

• Næste møde. 
Aftales til den 19. 03. 2018 kl. 10:00 

 

• Eventuelt. 
Åbningsturnering den 06. 04. 2018 

Grethe oplyser at medlemmerne fra 9-huls banen også som 18-huls banen 

har lyst til at arrangerer en tur til udebane, vi håber der bliver arbejdet 

vider med den ide’.  
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