
 

 

Referat fra møde i seniorklubben onsdag den 17/11 2021 

 

Til stede: Bente og Poul 

                 Birthe og Niels 

                 Bruno og Niels H. 

                 Kim og Frede (referent) 

Fraværende: Kirsten og Steen 

 

Punkt 1) Godkendelse af referat fra forrige møde 

Godkendt uden kommentarer 

 

Punkt 2) Orientering fra møde med Sorø golfklub og KIK 

Poul og Frede deltog fra seniorklubben. 

Der var præsentation af de nye forpagtere af restauranten, som kom med deres ideer /planer for 
den fremtidige drift. Første punkt er at få etableret et køkken, så der bliver først fuldt åben fra ca. 
marts 22. Ellers mange spændende ideer, både for restaurant og udeområdet. Vores primære 
fokus på mødet var, at få lov til at forlænge perioden for brug af buggys, evt. med nogle 
restriktioner, men stadigvæk med tanke på at forlænge sæsonen for ”den hårde kerne”. Klubben 
var ikke meget lydhør for vores argumenter, men vil tage det op i baneudvalget på næste møde. 

 

Punkt 3) Antal rækker der spilles i , i sæson 22. 

I den kommende  sæson, vil vi som et prøveår, spille til hhv. teested 49 og teested 57. Dvs. at vi 
ikke bliver opdelt i damer og mænd, men frit kan vælge teested. Man vælger fra start af året 
hvilket teested man ønsker at spille fra og det gælder så for hele sæsonen. Det betyder selvfølgelig 
at man skal være opmærksom på at man får udskrevet det rigtige scorekort hver gang. Dvs, at vi 
ikke bliver opdelt i a,b og c som vi normalt har været, men kun spiller i de to rækker. Præmier 
bliver naturligvis afstemt ifht. antal deltagere. (alt indkommet kontingent i seniorklubben, går 
enten til præmier, eller tilskud til spisning ved afdslutning) 

 



Punkt 4) Bemanding 2022 

Der var tilsagn fra alle om at fortsætte til næste sæson. 

 

Punkt 5) Aktiviteter 2022 

Følgende er fastlagt 

30/3 opstart på sæson 22 

6/4   Gunstart og generalforsamling 

         Venskabsmatch med Vallø (dato ikke fastlagt, men gerne forår) 

22/6 Forårsafslutning 

         Udflugt til Værebro (vores nye fritspilsklub). Tidspunkt fastlægges senere. 

         2 dages udflugt evt. til jylland. (Kirsten og Steen) fastlægges senere. 

7/9   Gunstart 

12/10 Sæson afslutning. 

 

Punkt 6) evt. 

Bruno vil hen over vinteren arbejde med et nyt hjemmesideprogram, som er mere tidsvarende 
end det han arbejder med nu. (det gamle kan ikke opdateres mere) og det nye har flere nye 
produkter. Grønt lys fra kassereren. (det koster 20.00 kr. ekstra) 

 

18/11 2021 

Frede 

 

 


