Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 9 MAJ 2016.

Afbud fra Svend Erik Jensen (optaget af regionsgolf).
1.

Nyt om ad-hoc opgaver? Leif. Finn Aagaard.
Der er 23 tilmeldte til Holstebroturen, så den gennemføres som planlagt. For de hurtige er
der endnu mulighed for at tilmelde sig.
Interessen for turen til Østrig/Tyrol er for beskeden, så den bliver ikke gennemført i år.
Tilbuddet vil komme igen i 2017. Finn Aagaard vil udsende et nyhedsbrev.

2.

Bemærkninger til/godkendelse af referatet fra 21 MAR 16.
Ingen bemærkninger til referatet.

3.

Evaluering af venskabsmatch i Nordborg.
Isnende koldt på dagen, men et fint arrangement. Ved venskabsmatchen i Løjt skal der spilles
stablefort i alle rækker. Der skal være lidt flere præmier den dag, da Nordborg er ret
generøse med præmier, når vi spiller der.
Alle skal have mulighed for at bestille en sandwich fra Brugsen eller medbringe egen
madpakke. Invitation skal ud i ordentlig tid.

4.

Evaluering af venskabsmatch mod Tønder i Aabenraa.
Et vellykket arrangement med 96 spillere. Trods de mange deltagere forløb spillet hurtigt.
Invitationen var måske lidt for sent ude. Det rettes der op på næste gang.
Omkring maden. Der var desværre ikke salat nok, så alle kunne få. Ellers var maden i orden.

5.

Spilleplanen frem til sommerferien. Ændringer/problemer?
Pt. ingen ændringer eller kendte problemer.

6.

Turen til Glücksborg 13 JUN. Tilmelding?
Egenbetaling bliver 400,- kr. Klubben giver et tilskud på 50,- kr. pr. deltager. Deltagerne
sørger selv for transport. Der udsendes et nyhesbrev den 12 maj 16.

7.

Sommerafslutning. Hvem gør hvad?
Efter matchen skal der serveres grillpølser og kartoffelsalat/brød. Drikkevarer for egen
regning. Der skal findes en grillmester eller to. Hvis ingen melder sig frivilligt, trækkes der lod
blandt medlemmer af bestyrelsen.
Der skal nok forventes ca. 75 deltagere - lidt afhængig af vejret.

Jytte oplyser, at der til afslutningen i 2015 blev indkøbt:
§
§
§
§
§
§

4 x kartoffelsalat 4000g
1 remoulade
2 x ketchup
2 x sennep
9 x pølsebrød
150 grillpølser (tror vi skal købe lidt flere pølser i år).

Leif har lovet at stå for indkøb i Brugsen.
8.

Økonomi, medlemstal, indbetaling af kontingent mv.
Kassebeholdningen udgør 23.830,- kr. Der er kommet 6 nye betalende medlemmer til i dag,
så Seniorklubben d.d. tæller 112 medlemmer.

9.

9 hullers aktiviteten.
Nogle få har deltaget i 9 hullers runden om mandagen. Vi fortsætter frem til sommeferien.
Initiativet skal tilgodese de seniorer, der af helbredsmæssige årsager ikke magter en runde
på 18 huller.

10.

Kommende møde(-r) i bestyrelsen. Alle.
Mandag den 20 juni 2016 efter spil. På mødet skal bl.a. drøftes de sidste detaljer i
forbindelse med afslutningen samt venskabsmatch mod Tønder i Tønder og mod Toftlund i
Løjt.

11.

Eventuelt.
Rækkeinddelingen skal justeres. Der er for få spillere i A-rækken. Jan Kruse sørger for dette.
Der skal fortsat sendes en meddelelse til Jyske Vestkysten om resultaterne
mandagsmatcherne.

Referent:

Preben Skellgaard

