
Seniorklubben 

Bestyrelsen 

1 
 

26. november 2021 
Emne: 
Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2021. 
 
Til stede: 
Formand:  Flemming Nielsen (FN) 
Næstformand: Hans Simon Pallesen (HSP) 
Sekretær:  Niels Jørgen Madsen (NJM) 
Kasserer:  Jens Sørensen (JS) 
Turneringsudvalg: Peder Brogaard (PB) 
Turneringsudvalg: Mads Peder Poulsen (MPP) 
Logistik:  Svend Riddersholm (SR) 

 
Fraværende: 
Ingen 
 
 
Dagsorden. 
1. Siden sidst. 
2. Økonomi – herunder tilmeldte til vintergolf og status herpå. 
3. Bestilling af nytårskur. 
4. Nyt fra turneringsudvalg vedr. sommergolf og spilleformer. (løbende udgang contra gun 

start) 
5. Forslag om ændring af præmiefordeling. 
6. Fotografering til hjemmesiden. 
7. Eventuelt. 

 
 

1. Siden sidst. 
Vinterbane/sommerbane: Hvis der spilles vinterbane, skal man huske at udskrive 
scorekort for vinterbane (hullerne er på 10 cm tilsvarende normale huller på sommerbane). 
Hvis der spilles vinterbane den ene dag og sommerbane den anden dag, så vil ved 
ligestilling sommerbane tælle mest. 
Vedrørende måtter så følges klubbens regler. Dvs. der må anvendes måtter på fairway og 
arealer klippet til samme højde. Ikke i rough. 

 
2. Økonomi. 
Der er 30 tilmeldte til vinterspil. Der spilles i en A række og en B række. 
Ca. 20 tusinde på kontoen. Der er en årlig udgift på ca. 1200 kr. på foreningskontoen i 
Sydbank. Bankskift overvejes. 
Skift af kasserer er endnu ikke afsluttet. Banken har fået alle informationer. 
Det er usikkert, hvor mange gavekort vi har ude. Bestyrelsen påtænker at gøre de 
nuværende ugyldige fra 31. december og fremstille nye, som kun er gældende i 2022. 
Informationen medtages i e-mail til medlemmer (NJM) 
 
3. Bestilling af nytårskur. 
Nytårskur 5. januar kl. 08.00. Restauranten har givet et tilbud på morgenmad for 100 kr. 
inklusiv en morgenbitter. Sidste tilmelding ønskes af Janice til den 27.12.21 kl. 18. 
Morgenmad er gratis for tilmeldte til vinterspil øvrige betaler kostpris. 
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Tilmelding til morgenmad og evt. golf oprettes i GolfBox (NJM). 
Der søges reserveret tid til golf fra kl. 09.00-10.00 (NJM). 
Informationer medtages i en e-mail til alle medlemmer. 
 
4. Nyt fra turneringsudvalg  
Første kladde til turneringsplan for 2022 blev udlevet (PB). 
Bestyrelsen går ikke ind for ugentlig gunstart med efterfølgende præmieudlevering. 
På baggrund af drøftelser på generalforsamlingen tilstræbes at der er spisning og 
præmieudlevering ca. hver 3. gang i 2022. 
Vi skal til Give i år, så en udflugt søges sydpå til Bramming. 
Det undersøges om der kan betales for deltagelse i f. m. tilmelding i GolfBox. Det vil give 
mulighed for samlet afregning i f. m. udflugter. 
 
5. Forslag om ændring af præmiefordeling. 
Peder havde lavet en statistik over udgifter til præmier fordelt på 9-huls spillere og 18-huls 
spillere. Det viser sig, at det ved begge giver ca. 60% af kontingentet. Dette vurderes som 
passende. 
 
6. Fotografering til hjemmesiden. 
Der blev taget billeder til hjemmesiden af bestyrelsen. 
 
7. Eventuelt. 
Jens oplyste, at han har installeret nye harddiske på de to PC vi bruger. Det har øget 
hastigheden væsentligt. 
Det anbefales fortsat at der indrapporteres via smartphone ved alle vores turneringer, hvor 
der er startliste. 
 
 
 
 
 

NIELS JØRGEN MADSEN 
Referent 

 
 

 


