Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 21 MAR 2016.
Dagsorden:

1.

Bemærkninger til/godkendelse af referatet fra 08 FEB 2016.
Der havde indsneget sig en lille trykfejl i rækkeinddelingen. Den korrekte inddeling er:
A -rækken:
B-rækken:
C-rækken:

0 - 18,6
18,7 - 27,6
27,7 - 54,0

Ellers ingen ændringer/kommentarer.
2.

Er der ændringer til spilleplanen for 2016.
Der er ingen ændringer til spilleplanen for nuværende. Tilmelding til matchen mod Nordborg
skal snart sendes ud. Margit finder ud af prisen samt max antal spillere herfra.
Datoen for Glücksburg ligger fast. Dog mangler den endelige pris.

3.

Skal Seniorklubben arrangere en "Spil med en ven" dag. Forslag fra medlemsmødet 5.
marts om, at alle klubber i klubben arrangerer en "Spil med en ven" dag.
Seniorklubben vil ikke arrangere et særskilt "Spil med en ven" arrangement. Vi tror, vi står os
bedre ved at opfordre medlemmerne til at bakke massivt op om klubbens officielle "Spil med
en ven" arrangement.
Desuden skal Senioklubbens medlemmer gøres op mærksom på muligheden for at spille
med en ikke-golfer på bestemte tidspunkter. Fredage, lørdage og søndage efter kl. 1500. Der
skal dog træffes aftale med kontoret.

4.

Begynderudvalget har foreslået, at de nye medemmer fra 2016 starter i handicap 72
(anbefalet af DGU). Skal Seniorklubben sætte begrænsning for medlemskab til hcp 54?
Skal i givet fald på næste generalforsamling.
Indtil videre ønsker Seniorklubbens bestyrelse ikke at indføre begrænsninger. Klubben er
åben for medlemmer, der har erhvervet DGU kort. Det vil i øvrigt være ret få, der melder sig
direkte fra begynderholdene og ind i Seniorklubben.

5.

Nyt om ad-hoc opgaver?
Finn Aagaard arbejder videre med turen til Tyrol. Pt. er der 12 tilmeldinger. Man vil gerne op
på 20, så der åbnes for tilmeldinger fra spillere, der ikke er medlem af Seniorklubben i den
udstrækning, der er plads.

Der arbejdes videre på en to-dages tur nordpå, hvor der skal spilles to baner. Tidspunktet
bliver formentlig 11-12 august 2016.
Turen til Glücksburg ligger fast, bortset fra den endelige pris. Der udsendes særlig invitation.
6.

Økonomi, medlemstal, indbetaling af kontingent mv.
Jytte gennemgik økonomien. Kassebeholdningen er på 9.787,- kr. efter der er betalt for nye
Logo bolde.
Der bliver arbejdet på muligheden for mobil-pay til Senioklubben.
Information om indbetaling af kontingent bliver sendt ud med nyhedsbrev.

7.

Indkøb af logo bolde. Kan bestyrelsen se/evt. få udleveret et eksemplar.
Jan præsenterede de nye Logo bolde, som har fået et forbedret design.

8.

Er vi klar til den nye sæson - er der hængepartier.
De nye regelændringer fra 2016 bør gennemgås i kortfattet form for medlemmerne. Leif vil
kontakte Finn Cummings.

9.

9 hullers aktiviteten.
Leif har modtaget en mail fra et medlem, der opfordrer til, at 9 hullers aktiviteten henlægges
til torsdage. Bestyrelsen fastholder dog det oprindelige forslag som et forsøg. 9 hullers
runder gennemføres om mandagen. Præmieuddeling sidste spilledag i måneden. Der kåres
vindere for hver spilledag. Der er præmie for hver 6 spillere i rækken.

10.

Bestilling/bekræftelse af tider i Golfbox. Det er et problem, at mange ikke bestiller og
bekræfter startider. Budskabet skal ud til alle. Hvad gør vi i Senioklubben.
Det skal forklares, og det skal begrundes. De vigtigste årsager er, at klubben skal kunne
levere en retvisende statistik til DGU, samt at klubben kan dokumentere antallet af spillere
på banen overfor nuværende og kommende sponsorer.
Der var lidt divergerende opfattelser af, hvorvidt gæster kigger på en banens optagethed ved
valg af bane. Er der få spillere ifølge Golbox, er det så fordi gæsterne tror, at egne
medlemmer ikke gider deres egen bane?

11.

Kommende møde(-r) i bestyrelsen.
Mandag den 9. maj 2016 efter spil.

12.

Eventuelt.
Vedr. Golfens Dag den 17. april, så er der så stor tilslutning af hjælpere, at bestyrelsens
medlemmer ikke behøver give en hånd med den dag. Preben deltager som hjælper.

En forhandler har spurgt, om der vil være interesse for en DEMO dag med mono-buggy
("løbehjul" med el-motor). Bestyrelsen mener, at de, der måtte være interesseret i et sådant
køretøj, nemt finder det på nettet. Man vil heller arbejde videre med en DEMO dag for
almindelige el-vogne. Haderslevs PRO har nu meddelt, at han alligevel ikke kan afse tiden.
Leif vil forhøre sig hos René Wiesel.
Der fortsættes med regelquiz i forbindelse med mandagens matcher.
Alle scorekort inddateres efter første spilledag, såfremt der ikke skal/må lægges op.

Referent:

Preben Skellgaard

