
Seniorklubben 

BESTYRELSESMØDE 19. marts 2018. 

 

REFERAT 
 

Til stede: Hele bestyrelsen 

              Kalle bød velkommen til året første bestyrelse møde,  

• Medlems situation. 
og oplyser at vi d.d. er 142 betalende medlemmer fordelt med 109 medlemmer på 18 huls-banen 
og 33 på 9 huls- banen, til sammenligning var vi 127 og 39 på hhv. 18 -9 huls-banen i 2017. 
Vi forventer og har fået tilsagn om yderligere medlemmer. 

• Økonomi. 
Grethe har afleveret revideret regnskab som blev godkendt, vi har et overskud på 6500 kr.  
Vi har i 2017 brugt 112.000 kr. i cafeen og 25.600 i præmier. Hele regnskabet kan ses på vores 
hjemmeside se menuen FRA BESTYRELSEN. 

• Åbningsturneringen. 
Herrerne spiller fra tee 51 og damerne fra tee 48. 
Prisen på 150 kr. fastholdes og dækker en lille øl/vand eller et glas vin på scorekortet, Cafe Solvogn 
serverer en Winersnitzel og medens Kalle orienterer om den forestående sæson er der kaffe og en 
lille kage.  
 Hovedsponsor på turneringen er Hotel Højby sø, vi forsøger at få mindst en sponsor mere.  

• Fredagsgolfen - meter tee-steder – række 
inddeling m.v. 
Kalle har lavet et kæmpe arbejde i løbet at vinterhalvåret, han har arbejdet med fredags-
turneringen, dens rækkeinddeling og div. forsøg i Golfbox. Det har ikke være helt ukompliceret at få 
nye meter teesteder. Vi SKAL i fredagsturneringen fremover spille fra de teesteder Golfbox angiver 
da startlisten/turneringen er oprettet derefter. 
Handicap grænser for de individuelle teesteder er udsendt i OhGk,s nyhedsbrev  den 23. februar. 

• Turneringer. 
Kalle og Benny, Cafe Solvogn, har haft møde og enedes om at deltager antal ved spisende 
arrangementer max skal være 100 personer (22- 88) på henholdsvis 9 og 18 huls-bane, der tages 
selvfølgelig forbehold for deltagerantal på hver bane. 

• Venskabs match Dragsholm. 



Kurt har meldt sig som tovholder på denne venskabsturnering, og deltager i et møde med 
Dragsholm. Datoen er endnu ikke aftalt.  
 

• Generationsdag 2018. 
DGU. har udsendt en opfordring til seniorklubben om at lave et arrangement med f.eks. børn og 
børnebørn i forsøg på at øge medlemsantallet i golfklubben. Bestyrelsen mener ikke at have tid til 
sådan et arrangement. 

• Næste møde. 
Den 22. maj. Kl.10:00 

• Eventuelt. 
Vi besluttede at sponserer hjertestarteren med 1000kr. igen i 2018 

 

 


