Seniorklubben
BESTYRELSESMØDE 08. maj. 2017.
REFERAT
• Medlems situation.
Pt. 136 medlemmer spiller 18 huller og 34 spiller 9 huller
• Økonomi.
Fin, som forventet.
• Fredagsgolfen.
Hårdt presset, alle tider bruges både formiddag og eftermiddag,
og det er endnu ikke højsæson. Kalle har været nød til at lave
venteliste. Vi må nok se i øjnene at vi ikke hver fredag kan
afvikle fredagsgolfen på de fire og en halv time som er ønskelig,
men at der ind imellem vil opstå runder som vare længere. Kalle
ansøger bestyrelsen og 2 tider mere så vi kan tage hul 13 kl.
9:20 og 9:30 i brug så de kan nå frem til hul 1 til tiden.
• Kalundborg matchen.
Ole Hahn taler med restauranten om menuen.
Præmier: Vin over hele linjen, indkøbt hos Brugsen Højby.
Ole og Kalle opretter turneringen i Golfbox den 16. maj.
Eva og Kalle møder kl. 7:15 på turneringsdagen og er
behjælpelig ved afhentning af scorekort fra kl. 7:30
Kurt tilbyder at køre (7.15) en runde med flag og kasser til par 3
hullerne (nærmest flag) inden turnerings start.

• Senior Open.
Den 6. juni stikker Jørgen og Kalle hovederne sammen og
kordinerer det sidste. Kalle kontakter Korsør golfklub ang.
Præmier,
Jørgen kontakter Hotel HøjbySø ang. Præmier. Samt indkøber
div. til turneringen bl.a. plaskasser og målebånd, bitter mm.
Kurt forsøger sig med en sponsor snak med Spar i Rørvig
Nærmest hullet på 9 huls banen er hullerne 3, 6, og 8.
Hvis ikke Grethe har mulighed for at sætte spillet i gang samt
indsamle scorekort efter spil på 9-hulsbanen, vil hun bede Hr.
og Fru Frederiksen herom, dette har de gjort før.
Jørgen og Jonna ta’r sig af scorekortene (Resultaterne) efter spil.
Vi skal bruge en eller to til at ta’ sig af scorekortene fra 9hulsbanen (resultatet)
Integrationsmødet KIK 3 maj, 2017.
Kalle og Jørgen var til mødet, Seniorklubbens arbejde med
rekruttering og fastholdelse er ok. Hver Kik vil blive inviteret til
en given mandag for at fortælle lidt og deres klub i klubben.
• Dato for næste møde.
Næste møde fastsættes til den 11. september kl. 10:00
• Eventuelt.
Intet.
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