
 

 

           Seniorklubben 

BESTYRELSESMØDE 20. marts 2017. 

 

Referat 
 

Mødet blev afholdt hjemme hos Kalle som bød velkommen. 

• Medlems situation. 
Kalle og Grethe orienterede herom. På nuværende tidsrum er der tilmeldt 

153 medlemmer heraf 19 helt nye medlemmer.  

18-hulsbanen 123 og på 9-hulsbanen 30. 

• Økonomi – regnskab 2016. 
Grethe orienterede. Saldo pr. 1. januar kr.16383.-  udgiften fra 

nytårskuren i januar er ikke medtaget i dette års regnskab. Hele 

regnskabet kan studeres nærmere på vores hjemmeside. 

• Seniorklubbens Brochure 2017. 
Er klar og kan afhentes i brochure holderen i receptionen. 

• Hjemmesiden. 
Er blevet renoveret i vinterperioden og fremstår i nyt design. 

• Odsherreds Golfklubs 50 års jubilæums 

sæson. 
Jubilæums uge fra den 5 juni til den 10 juni. 

Der vil blive sat et telt op på terrassen. 

Frie træningsbolde hele jubi uge 



• Åbningsturneringen. 
Kalle indkøber til en lille skarp til morgensamlingen og sørger for præmier 

sammen med Kurt. 

31. marts. 18 huller: Gunstart kl. 10:00, Check-in senest 9:30 - 9 huller 

start 12.00 foursome parturnering på begge baner.  

Efterfølgende spisning, glaseret skinke med flødekartofler og salat samt 

kaffe og en småkage. Et lille glas øl/vin inkl. Præmieoverrækkelse og info 

om den nye sæson. 

Hvorvidt der må køres i buggy vides endnu ikke. 

 

• SeniorOpen. 
09. juni Seniorklubbens bidrag i jubilæums ugen. Sponseres af Hotel Højby 

sø og Krone Golf tours. 

Vi gennemgik præmier og fordeling af disse. Jørgen kontakter sponsorer for 

klaring af alle præmier.    

Opslag udarbejdes af Jørgen og Eva 

 

• Fredagsgolfen. 
Første tællende fredags runde er den 5. maj. For medlemmer der ikke 

ønsker at deltage i regulering skal give besked herom på mail inden 30. 
april. 

Rækkefordelingen er ikke helt færdig endnu, men vil snarest bliv lagt på 
hjemmesiden. 

 

• Integration af nye medlemmer opfølgning 
visionsmødet 26.10.16. 
Kalle er tovholder i dette program og vil indkalde repræsentanter fra de 

andre  KIK`er til en møde i april for at fastlægge en stategi. Jørgen deltager i 
mødet som repræsentant for Seniorklubben. 

 

• Dato for næste møde. 
15. maj  kl. 10 enten i Golfklubben eller Højby Hovedgade 7. 

• Eventuelt. 
Fredagsgolf 9-hulsbanen, det kniber med at få alle ud i vores tids 

reservation så Kalle har forhørt sig om det var muligt at få 2 tider mere 
10:40 og 10:50. vi får svar på dette efter næste bestyrelse møde i OhGk. 

Årsplanen printes i fuld str. Og sættes i starterhuset ved 1. tee. 
 
Referent Eva. 


