
Referat fra møde i seniorklubben mandag den 13.5.2019 
 
Til Stede:  Hans Peter, Niels, Bruno, Poul, Børge, Bente, og Kirsten 
Frav : Kell, Birthe, Frede 
 
Punkt 1) Godkendelse af referat fra forrige møde. 
Godkendt  
 
Punkt 2) Udflugt til Skovbo man. d. 27. maj 
Børge har aftalt menuen med Skovbo.  Det bliver buffet med 2 slags sild, buffet-deller, fiskefilet og 
meget mere. 
Man skal selv købe øl og kaffe  
Max deltagere 52. 
Der er 51 tilmeldte pt. Vi skriver på venteliste. Husk at vente med prioriteringen, til dagens match 
er slut.  
Vi starter 8.30 i stedet for kl. 9.00 pga. mange tilmeldinger. Scorekort udleveres fra kl. 7.30 
Bruno har skrevet det på hjemmesiden og matchlederne gør opmærksom på det d. 22.5. 
 
Punkt 3) Opstart af efterårsspil 
Der spilles 2 x slagspil i efteråret, nemlig den sidste onsdag i juli og i august –   
d. 31.7 matchledere Birthe og Niels   
d. 28.8 matchledere Bruno og Poul 
Der spilles kun slagspil i A og B- rækken 
6 slag på par 3-hullerne giver 8 slag 
8 slag på par 4-hullerne giver 10 slag 
10 slag på par 5-hullerne giver 12 slag 
Alt efter hvordan det går, kan d. 28.8 evt. byttes om til flagspil 
 
Punkt 4) Optagelseskriteriet evt. revideres (dispensation) 
Vi fortsætter som hidtil, mht. dispensation. Man kan godt få lov at deltage, men man er ikke  
med i præmierækken. 
 
Punkt 5) Forårsafslutning/Jubilæum d. 21.6.19 
Ons. d. 19.6 er sidste spilledag i forårssæsonen 
Ons. d. 26.6 er første spilledag i efterårssæsonen 
Præmier uddeles som 1 gavekort for hver flaske, man har vundet.  
Dette gælder også præmier til jubilæumsmatchen.  
Børge har kreeret nogle smukke gavekort. 
Påhæng kan ikke spille med i matchen, man skal være medlem af seniorklubben. 
Spillerne melder til på listen og ”Påhæng” noteres med navn i rubrikken ”Bemærkninger” 
Festmenuen er aftalt med restauranten 
Vi fik ændret lidt på menuet, og får chokolade/småkager til kaffen. Til gengæld skal vi hjælpe med 
borddækning og afrydning. 
Hans Peter spørger Conny, om bordet kan dækkes dagen før, eller hvornår vi kan begynde. 
 
Punkt 6) Evt. 



Gunstart 4. september. Tilmeldingslister sættes op 31.7 
 
Næste møde: tirsdag, d. 11.6.19 kl. 11.30 
 
Kirsten 
 


