Referat fra møde i Seniorklubben onsdag den 9/1 2019
Til stede: Hans Peter og Kell
Birthe og Niels
Bruno og Poul
Kirsten og Bente
Børge og Frede (referent)
Formanden bød velkommen til Bente Jensen og Poul Hangler som nye matchledere.

Punkt 1) Godkendelse af referat.
Godkendt uden kommentarer.

Punkt 2) Tee-tider 2019
Første spilledag er 3 april. Og følgende tider er reserveret for sommeren.
3/4 – 17/4 fra kl. 7.30 – 11.00
24/4 – 25/9 fra kl. 7.00 – 10.30
2/10 – 16/10 fra kl. 7.30 – 11.00
OBS: 5/6 er ændret til 6/6, grundet grundlovsmatch.

Punkt 3) Fordeling af opgaver i udvalget.
Formand – HP
Har kontakten til Sorø golfklub og deltager i møder hvor underklubberne er inviteret.
Reservere tider i klubben (bane og restaurant) start/afslutning og gunstart.
Sekretær – FC
Indkalder til udvalgsmøder.
Formanden og udvalgets medlemmer skal oplyse sekretæren om punkter der ønske på dagsorden.
Udsendelse af referat fra møderne.
Matchledere

Afvikler onsdagsmatchene efter matchplanen.
Står for udflugter (reserverer bane/restaurant og evt. car.
Udvalget fastsætter matchledere til udflugter.
Indtastning af scorekort efter dagens match:
Kirsten og Steen (Steen?)
Bruno – Poul og HP taster selv når de er matchledere.
Kirsten opdaterer matchledermappen og aktivitetsopslag.
Bruno opdaterer hjemmesiden.
Kasserer – Niels
Sørger for telefon (Kort + oplader inden opstart)
Sørger for kassen stemmer.

Punkt 4) Gunstart den 10/4.
Der spilles med gunstart den 10/4, begyndende med fælles morgenkaffe.
Efter spisning og præmieuddeling, en let gennemgang af nye regler.

Punkt 5) Gunstart efterår.
Der spilles med gunstart 1 gang i efteråret. HP reserverer tid.

Punkt 6) Afslutning forår og efterår.
Forårsafslutning er fredag den 21/6
Efterårsafslutning er onsdag den 23/10

Punkt 7) Forslag fra medlemmer vedr. udflugter og spilleform.
Enkelte medlemmer ønsker at vi genoptager slagspil. HP spørger forsamlingen til forårsafslutning
om hvor mange som ønsker denne spilleform gentaget og er der opbakning laves der én/to gange i
efteråret. (evt. så man ganger hullets par med 2 og derefter samler op)
Forslag om at vi arrangerer udflugt til Skovbo. I sæsonen 2019 arrangeres ture til Skovbo og
Næstved. (BJ og FC reserverer tider) Må ikke kollidere med sponsormatch.

Kirsten arbejder videre med tur til Møns golfklub. Kommer med forslag til dato.

Punkt 8) fastsættelse af kontingent.
Kontingent for sæsonen 2019 blev fastsat til kr. 300,00
Kontingent for halvsæson er kr. 175,00

Punkt 9) Jubilæum i seniorklubben.
Der holdes jubilæumsfest fredag den 21/6 i forbindelse med forårsafslutning
Festudvalg: HP – Niels – Kirsten – Kell og Mogens

Punkt 10) Evt.
Næste møde onsdag den 20/3 kl. 12.30

9/1 2019
Frede

