
    Seniorklubben 

BESTYRELSESMØDE 18. marts 2019. 

 

Referat 
 

Hele bestyrelsen samt suppleanter var til tilstede. 

• Medlems situation. 
Kalle bød velkommen til mødet samt til en ny sæson og meddelte at vi pt. er 161 medlemmer 

fordelt med 130 på 18 huller og 31 på 9 huller. 

• Økonomi. 
Erik fremlagde et flot regneark med regnskab 2018 -2019, efter indbetalinger af kontingenter for     
2019, er klubben økonomi i orden og som forventelig. 

• Kontingent struktur 2020. 
Der blev besluttet at kontingent for 2020 skal være uændret 350.-kr. ved indmeldelse for nye 

medlemmer. For eksisterende medlemmer 250 kr. med forfald den 1. februar.   

• Åbningsturneringen. 
Der er pt. tilmeldt 72 deltagere på 18 huller og 12 på 9 huller til turneringen.  
Kalle har aftalt menu med Benny og der er et lille glas øl inkluderet samt kaffe. 
Hotel HøjbySø har sponseret 14 fl. vin og 2 gavekort a 200 kr. til turneringen. 

• Fredagsgolfen 
Alle starter fra hul 1 med 10 minutters mellemrum.  

a. Fokus punkter 
Ready Golf – Kaptain rollen. Vi skal forsøge at få spilletiden for en runde på 18 huller ned på 4-4,5 
time. 

b. Rækker  
18 huller  
Dame række A og B Herre række A-B-C 
9 huller 
Dame række – Herre række 

c. Præmier  
vi fastholder de 7 præmietrin. 
 

 



     d. Starter funktion/skilteordning. 
For at ikke få andre spillere for tidligt ud skal vi i perioden juni-juli-august bruge et team af frivillige 
medlemmer som ”Starter/stopper” fra kl. 10:30 til ca. kl. 11:30 alt efter hvor besat fredagsgolfen 
den pågældende dag er, da vi frigiver tider bagfra hvis ikke disse er i brug.  
”Starteren/Stopperen” kan spille fredagsgolf i eftermiddagstiden den pågældende fredag. 
Eva laver en tilmeldingsliste til frivillige ”Starter/stopper” som hænges op i mellemgangen. Der 
sætter også en efterlysning op på hjemmesiden. 
Skilt med Seniorklubbens fredagsgolf opsættes igen fredag morgen ved starterhuset. 

• Næste møde. 
Aftales til 15. maj kl. 10:00 

• Eventuelt. 
intet 

• 12/12.30 flytte ting fra 
turneringskontoret til det gamle 
turneringskontor i stuen. 
Alt er flyttet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent 
Eva Alkestrup 


