
 

 

         Seniorklubben 

 

BESTYRELSESMØDE 6. JULI 2020. KL. 11 

Referat.  
Afbud fra Eva 

Kalle bød velkommen til mødet. 

• Medlems situation. 
Kalle meddelte at medlemstallet i Seniorklubben pt. er 175. Efter en tilgang på 22 

medlemmer, er vi nu på det højeste antal i klubbens historie – godt hjulpet af reklamering og 

på det sidste formentlig Corona. 
• Økonomi & Bank samarbejde. 

Erik havde udsendt et regnskabsark inden mødet som han hurtigt gennemgik. 

Der er indkommet ca. kr. 46.000 i kontingenter. Regnskabet viser p.t. et overskud på ca. kr. 

32.000,- da der ikke har været afholdt de planlagte udgift tunge turneringer. 

Bestyrelsen overvejer forskellige muligheder – da vi jo ikke skal ”lege” bank. 

 

Vores bank kræver - af hensyn til hvidvaskbekæmpelsen - at vi opretter os i Erhvervsstyrelsen 

– Virk.dk – for at fortsætte engagementet. Erik sørger for det fornødne sammen med banken.  

• Evaluering Fredagsgolf ift. sidste år.  
Vi startede først Grundlovsdag, hvorfor grundlaget for evaluering ikke er stort, men vurderes 

at forløbe bedre – især på det sociale – som jo var efterlyst. 

Retningslinjer for scorekort – bytter IKKE – fastholdes, da det også er anbefalingen fra 

DGU/R&A. Kalle giver en reminder med i mail fra golfbox. 

9-huls banen ønsker at udvide den nyligt spærrede tid for Pay & Play gæster, til kl. 10,30, så 

der ikke går nogen ud lige før. Sekretariatet sørger for rettelse i golfbox snarest.  

• Retningslinje for aflysning af Fredagsgolf/m.m. 
Vi vil formentlig – som forrige fredag – opleve stigende tendens til dårligt og ustabilt vejr.  

Beslutningen blev, at vi torsdag taler sammen  - et par stykker i bestyrelsen - ved varsel om uvejr 

fredag, og beslutter hvem der tager ansvaret for aflysning på dagen – hvis ikke allerede torsdag. 

Der kan bruges horn som ligger i turnerings kontoret, evt. kan Flemming Bech, udstyres med 

det, da han normalt er på de første tider og i bil. Han skal så kontakte/s – af den ansvarlige fra 

bestyrelsen. Vi afprøver og revurderer. 

• Sommerturnering/festaften 7. august 
Som det ser ud nu gennemfører vi sommerturneringen, som en hold match, hvor bedste score 

på hvert hul er tællende. Desværre ser årets fest efterfølgende ud til at blive aflyst, da der er et 

max. på 50 personer i Cafe´ Solvogn. Vi følger situationen og melder ud når vi nærmer os.   
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• Dragsholm match 18. september. 
Kalle tager kontakt til Dragsholm for at høre deres mening om afholdelse af turneringen. 

Endelig stillingtagen primo august. Kan p.t. kun afvikles med et max. på 25 fra hver klub. 

     

• Bestyrelse. 
Eva ønsker at udtræde at bestyrelsen, grundet mange andre gøremål og bestyrelsen skal derfor  

finde en ny ansvarlig for hjemmesiden. Forskellige muligheder blev drøftet. 

Lone Arngren (9 huller) forslås til årsmødet at indtræde i bestyrelsen, evt. i første omgang som 

suppleant.  

• Næste møde. 
Aftales til den 7. september, kl. 11.00,  hvor årsmødet planlægges.  

 

• Eventuelt. 

Per udsender nyhedsbrev efter 8/7, når vi kender evt. nyt udspil til forsamlinger. 

 

Kalle takkede for et godt møde. 

 

 

Ref. 

Per 


