Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 13 JAN 2016.
1.

Rigtig mange tak til Merry og Leif for en udsøgt og lækker brunch.

2.

Telefon og adresseliste for bestyrelsen.
Blev godkendt uden rettelser.

3.

Opgavefordeling i bestyrelsen.
Der blev udarbejdet en ny oversigt over opgavefordelingen i bestyrelsen. Den renskrevne
oversigt bliver udsendt sammen med indkaldelse til førstkommende bestyrelsesmøde m.h.p.
endelig godkendelse.

4.

Første udkast til spilleplan og plan for udarbejdelse af endelig spilleplan.
Første udkast til spilleplan blev udarbejdet. Der mangler bekræftelse på venskabsmatcher
med Nordborg Golfklub (Margit), Toftlund Golfklub (Leif) og udflugt til Glücksburg (Preben
Pedersen). Den endelige spilleplan forventes klar til godkendelse på førstkommende
bestyrelsesmøde. Margit, Leif og Preben giver endelig besked til undertegnede.

5.

Inddeling i rækker - A, B og C.
Jan har et forslag klar til førstkommende bestyrelsesmøde. A-rækken skal skille ved 20
tildelte slag.

6.

9 hullers turneringer i Seniorklubbens regi? Status. Hvad skal der ske fremadrettet?
Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at gennemføre 9 hullers turneringer på fx
torsdag formiddage. Klubben kan dog ikke få lov til at blokere banen ud over den faste
spilldag om mandagen, så det er ikke en reel mulighed.
Bestyrelsen vil forsøgsvis integrere 9 hullers turnering i de faste mandagsturneringer. Der
bliver sat en ekstra kasse op til scorekort for de medlemmer, der ønsker at gå 9 huller.
De spillere, der ønsker at gå 9 huller, vil blive sat i flights sammen, så de kan tage hjem efter
de 9 huller.
For 9 hullers spillerne vil der være præmieoverrækkelse sidste mandag i måneden.
Kontingent og matchfee vil være de samme som for seniorklubbens øvrige medlemmer.
Mere information i nyhedsbrev.

7.

Ad hoc udvalg skal præsenteres som ad hoc opgaver, hvor medlemmerne kan byde ind på
konkrete opgaver, og hvor udvalget nedlægges, når den konkrete opgave er løst.
Forslaget blev vedtaget. Uddybes i nyhedsbrev.

8.

Hvilke ad hoc opgaver vil bestyrelsen aktuelt eller på sigt outsource?

Foreløbig er der budt ind med en udflugt til Glücksburg (Preben Pedersen), en 2-dages tur til
golfbaner indenfor ca. 2 timers kørsel fra Aabenraa (Finn Aagaard) og en tur til Tyrol (Finn
Aagaard).
Bestyrelsen er åben for yderligere forslag. Yderligere information i nyhedsbrev.
9.

Indkaldelser, referater mv. lægges på hjemmesiden. Den fysiske mappe "Senior Golf"
sløjfes, da den formentlig ikke bliver brugt alligevel.
Forslaget blev vedtaget. Meddeles i nyhedsbrev.

10.

DEMO dag med el-vogne. Et hængeparti.
Leif har ikke modtaget svar på henvendelse, så punktet udskydes til førstkommende møde.

11.

Uofficielt DM i Seniorgolf. Blev fravalgt i 2015. Hvad med 2016.
Ikke aktuelt.

12.

Økonomi før sæsonstart. Forestående indkøb af præmier, vin og logo bolde.
Seniorklubbens bankbeholdning er på 13.837,10 kr. Der er en lille vinbeholdning (2 - 3
kartoner).
Afslutningsfrokosten kostede 7.178,- kr. Der var budgetteret med 8.000,- kr.
Jan vil indhente tilbud på LOGO bolde. Det blev besluttet at indkøbe en ny portion.

13.

Kommende møde(-r) i bestyrelsen.
Næste møde bliver 08 FEB 2016 kl. 1000 i klubhuset.

14.

Eventuelt.
Intet.

Referent: Preben Skellgaard

