
Referat fra møde i seniorklubben onsdag den 15/3 2017 

 
Til stede.       H.P. og Birthe 

 Kell og Niels 

 Kirsten og Steen 

 Bruno og Børge 

 Egon og Frede(referent) 

 

Punkt 1) Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer 

 

Punkt 2) Gunstart den 3. maj 

Morgenkaffe + 2 stk. smørrebrød + 1 øl 

Birthe og Kirsten sætter numre på bordene 

Deltagerpris inklusiv 25.00 kr. i matchfee kr. 100,00 

Niels laver holdscorekort (4bold) 

Steen/Kirsten laver tilmeldingslister (fremlægges 12/4) 

Bruno lægger det på hjemmesiden 

Hulpræmier på hul 2 – 7 og 12 

Præmier til de 5 bedste hold 

Hp opfordrer til lidt bedre spillerytme 

Steen laver regelprøve 

 

Punkt 3) Udflugt til Næstved den 22 maj 

Der spilles stableford med præmie til de bedste hold og hulpræmie på hul 1 og 6 

Steen/Kirsten laver tilmeldingslister som fremlægges den 3/5 og bindende tilmelding senest 17/5 

Bruno lægger det på hjemmesiden 

Børge sammensætter hold 

Egon – Børge og Frede er matchledere, og uddeler scorekort. 

Niels laver holdscorekort og indkøber præmier i forhold til antal deltagere. 

Egon aftaler med restauranten og kontoret i Næstved om udskrivning af scorekort. 

Deltagerpris for mad og matchfee kr. 150,00 

Egon – Børge og Frede uddeler præmier 

 

Punkt 4) Udflugt efterår. 

Egon forsøger at lave aftale med Harekær på én af følgende datoer 15/9 – 22/9 eller 29/9 

 

Punkt 5) Opdatering af hjemmeside + rettelse til optagelseskriterier. 

Bruno laver tilretninger og opdaterer hjemmesiden 

Der rettes i optagelsesregulativet, så der fremover kommer til at stå at man er spillerberettiget i det 

kalenderår man fylder 60 år, samt at man skal være fuldtidsmedlem. 

 

Punkt 6) Race to Suserup 

Steen taler med Thyge om hvor omfattende/besværlig det er. Der bliver taget stilling senere, men 

Steen er ikke uvillig til at taste resultaterne. 

 

Punkt 7) Formandsmøde/udvalgsmøde 

HP deltager i golfklubbens møde med underafdelingerne den 22 marts 



Steffen Høier har indbudt nye medlemmer til et informationsmøde og Bruno deltager for 

seniorklubben og fortæller dem om vores program. Mødet afholdes den 26 marts. 

 

Næste møde afholdes efter matchen i Næstved den 22 maj 

 

15/3 2017 

Frede  


