
 

 

 

 
 

Referat af møde i golfklubben den 30. maj 2011 
 
Til stede:   Ove   (formand) 

Helle og Erik 
Kirsten og Hans Peter 
Ulla og Anders 
Niels Erik 
Ib 
Grethe    (referent) 

 
       
     
 
Punkt 1) Godkendelse af referat: 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
 
Punkt 2) Udflugten til Møn/Præstekilde den 9/10. juni: 
Der er tilmeldt 28 spillere, så det passer med 7 fire-bolde. 
Deltagerne får tilsendt mail med program for turen. 
Ove og Niels Erik sætter holdene til begge dage. 
Anders og Grethe udregner resultater. 
Niels Erik udarbejder gavekort til vinpræmierne 
Erik køber vin til præmie på to Par-3 huller. Præmie til både damer og herrer. 
Ove uddeler præmierne. 
 
 
Punkt 3) Sæsonafslutning den 29. juni: 
Spilleformen bliver Mexican Scramble med gunstart kl. 9.00 
Ove og Niels Erik sætter holdene 
Udlevering af scorekort:    Kirsten, Ulla og Helle 
Målebånd ud/hjem:   Hans Peter og Ib 
Udregning af score:   Anders og Grethe 
Kontakt til køkken:   Helle og Erik 
Velkomst:    Ove 
Uddeling af præmier:   Helle, Ulla og Kirsten 
Ove afslutter. 
 
 
Punkt 4) Eventuelt: 
Ulla foreslog at der nederst på matchplanen bliver plads til matchledernes telefonnumre. 
 
Ulla efterlyser ligeledes en tilkendegivelse fra seniorklubbens medlemmer om hvor mange og i 
hvilken form de ønsker at vi arrangerer udflugter. 
Udvalget var enig om at Ulla får til opgave at udarbejde et lille spørgeskema der vil blive uddelt ved 
afslutningen den 29.juni. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Til Ullas forslag om senere start af onsdagsmatcherne var der ikke tilslutning. Især i maj, juni og 
juli er de tidlige tider ret populære. 
 
Anders havde været til møde i koordinationsudvalget hvor planerne for Sorø Festuge blev drøftet, 
men det endelige program er ikke endnu. 
Kun ved vi at Seniorklubben står for matchen onsdag den 20. juli og her er Anders, Niels Erik og 
Grethe sat på. 
 
Det var et godt møde og nu glæder os til sæson afslutningen hvor de fleste af Seniorklubbens 
medlemmer plejer at møde op.   
 
Vi holder et kort møde efter ”festlighederne” den 29. juni og der fastsætter vi dato for næste møde.            
 
 
 
 
02.06.2011 
Grethe. 
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