
    Seniorklubben 

BESTYRELSESMØDE 9. oktober 2018. kl. 10. 

 

Referat 
Til stede var alle. 

Kalle bød velkommen, en særlig velkomst til vores nye bestyrelsesmedlem Erik V Poulsen samt vores 

nyvalgte suppleant Flemming Frederiksen. 

• Konstituering. 
Kalle fortsætter som formand og Jørgen som næstformand. Erik V Poulsen overtager kasser jobbet 

efter Grethe. Jens og Eva fortsætter som mellem. 1.suppleant Kurt og Flemming Frederiksen som 2. 

suppleant. 

• Fordeling af opgaver. 
Kalle står for Planlægning, start, Periode & Afslutninger, fredagsgolf & holdopsætning. 
Jørgen varetager rollen som Turneringsleder Senior Open. 
Erik Økonomi & medlemsadministration. 
Jens div.  ad hoc opgaver samt afløser for Kalle ved fredagsgolfen. 
Eva Turneringsleder Hulspil, administrerer Hjemmesiden og udarbejder brochuren. 
Kurt Sponsorer sammen med Kalle Kurt er desuden Holdkaptajn på venskabsturneringen mod 
Dragsholm. Flemming tager over fra Grethe som koordinator for 9-huls banen. 

• Evaluering af sæson 2018. 
Vi må konstatere det har været et svært år mht. at få fredagsgolfen til at glide problemfrit, der har 

være nogle lange runder indimellem, (5-5,5 Time)  

Kalle og Jens skal til møde med hovedbestyrelsen og baneservice torsdag d. 11.10. ang. problemet. 

Håber de får et positivt møde, vi afventer resultatet. 

Seniorklubben har planlagt tiltag for 2019 som forhåbentligt kan afhjælpe lidt. (oplæg på 

generalforsamlingen) 

Flemming er gået i tænke box vedr. fredagsgolf tilmelding via Golfbox. Vi ser frem til afklaringen. 

Vi overvejer at justere antallet af præmier i 2019 for den løbende fredagsturnering, men stadigvæk 

at fastholde et ensartet niveau for både 9 og 18 huls banen.   

  

• Opfølgning på medlemsmødet 5. oktober. 
Mødet gik fint, reviderede klubregler blev godkendt samt ny star fra 2019. 

 

 



• Møde 11. oktober Fredagsgolfen. 
Se under Evaluering. 

 

• Nye Golfregler 2019.  
Nye golfregler fra januar2019, vi opfordrer alle vores medlemmer til allerede nu at gå ind på 

Golf.dk og læse alt om der stå om reglerne. Flemming har sammen med regel og dommerudvalget 

været til første regelkursus hos DGU. og han vil løbende orientere os.  

Vi håber og forventer at moderklubben indkalder til et møde hvor udvalget gennemgår de nye 

regler. 

• Årsplan 2019. 
Kalle fremsender årsplan til godkendelse hos moderklubben. 

Vigtige datoer for 2019: 

Åbningsturnering 05.04. 

Afslutning              04.10 

Kalundborg           24.05.   (hjemmebane) 

Spanien                 16.-23. 03 

SeniorOpen          14.06. 

Sommerfest         09.08. 

Sverige                  26.-29.05 

Jylland endnu ikke fastlagt men ca. samme datoer som i 2018 

Dragsholm endnu ikke fastlagt, OBS. Det bliver en tirsdag i september. (Udebane) 

Julearrangement 29.11. 

Tur med 9- huls banen til Midtgolf, onsdag den 22 maj og igen onsdag den 11. Sept 2019. 

 

Nytårskur. 
Kalle forhandler med restauranttør.   

• Dato næste møde. 
Blev aftalt til 11.03.2019 

• Eventuelt. 
Ingen bemærkninger. 

 

 

 

 

 

 

 

Referent 



Eva 


