Seniorklubben
BESTYRELSESMØDE 7.september 2020. KL. 10
Referat.
Afbud fra Jens
Kalle bød velkommen til mødet.

• Medlems situation.
Kalle meddelte at medlemstallet i Seniorklubben pt. er 180. Efter en tilgang på 26 medlemmer,
er vi nu på det højeste antal i klubbens historie.

• Økonomi & Bank samarbejde.
Erik havde udsendt et regnskabsark inden mødet som han gennemgik.
Der er indkommet ca. kr. 48.000 i kontingenter. Regnskabet viser p.t. et overskud på ca. kr.
19.000, efter afholdelse af vores sommerturnering med gratis forplejning.
Bestyrelsen overvejer løbende 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. Nødvendige papirer er indsendt til banken.

• Fredagsgolfen 9H & 18 H
Bestyrelsen drøftede forskellige ønsker fra medlemmer og egne observationer, for at få et
mere gnidningsløst spilleforløb, herunder også turneringsform.
Der arbejdes videre med forskellige ideer henover vinteren og resultatet vil blive præsenteret
for medlemmerne når det foreligger.

• Bestyrelse.
Eva udtræder som tidligere meddelt af bestyrelsen ultimo året og Lone Arngren (9 huller),
bliver ny ansvarlig for Eva´s område. (hjemmeside, brochurer, m.m.)
Lone Arngren (9 huller) foreslås derfor til årsmødet at indtræde i bestyrelsen, i første omgang
som suppleant.

• Årsafslutning.
Benny har meddelt at han kan have plads til 50 inde og 48 ude - i telt – på langsiden. Han vil
sørge for varmekanoner og sikker ”Corona” spisning og udskænkning.
Der spilles Hold Scramble over 9 huller i 3 rækker. Turneringsfee kr.150,-.
Gunstart kl. 10:00 på begge baner
Check-in senest 9:30 senest på begge baner.
Kåring af seniorklubmestre.
Afslutningsmiddag med efterfølgende medlemsmøde.

• Næste møde.
Aftalt til den 12. oktober kl. 10.00, hvor konstituering finder sted.

• Eventuelt.
Benny har tilbudt at holde ”Ålegilde” for seniorklubbens medlemmer – nærmere følger fra
Benny.
Nogle medlemmer har spurgt om vores ”fredagsregler” også gælder på ture til andre baner.
Nej – det er standard regler og de lokale bane regler, samt turneringsledelsens regler der
gælder der.
Per udsender nyhedsbrev om årsafslutningen m.m.
Kalle takkede for et godt møde.
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