
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2017 

Tilstede: Erik, Hans, Finn, Elly Gammelgaard, Elly Friis, Britta 

1. Velkomst 

Erik bød velkommen til mødet. 

 

2. Konstituering 

Bestyrelsen fortsætter som følger: 

Formand: Erik J. Schmidt  Næstformand: Finn A. Jensen 

Kasserer: Elly Gammelgaard  Sekretær: Britta Kjeldberg 

Turneringsleder: Hans Struck  Turneringsmedhjælper: Finn A. Jensen 

Rejseleder: Finn A. Jensen  Rejseledermedhjælper: Hans Struck 

Sponsorkontakt: Erik J. Schmidt Hjemmesideansvarlig: Britta Kjeldberg 

 

3. Siden sidst, generalforsamlingen, m.m. 

Vi har fået 3 nye medlemmer og 4 har meldt sig ud. 

Vi gør opmærksom på, at man godt kan være medlem af Seniorklubben, selv om man kun har et 

pay and play medlemskab til Haderslev Golfklub og kun vil spille på VUC-banen. 

For at prøve at fordele præmierne lidt mere blandt spillerne, bliver det fremover sådan, at man 

kun kan vinde én præmie pr. turnering. 

Ligesom i år får vi igen i 2018 gavekort til Polen, som vil blive udloddet ved lodtrækning som i år, 

der kommer en dato senere. 

 

4. Folder om klubber i klubben 

Vi blev enige om, at vi vil lave vores egen folder om Seniorklubben. Udkast til folder udarbejdes. 

 

5. Marts mødet, kom med forslag til foredrag 

Der var forslag, som Erik tager kontakt til.  

 

6. Turneringsplan for 2018, herunder sponsorer og ”hole-in-one” forsikring 
Vi spiller onsdage i ulige uger, med samme mødetidspunkt, som vi plejer. Turnerings 
plan for 2018 vil blive udsendt via mail. 
Vores venskabsmatcher spilles fremover på vores normale spilledage (krav fra golfklubben). 
Spisning disse dage er for egen regning. 
Skulle man være så heldig at lave hole-in-one på en spilledag i Seniorklubben, ude eller hjemme, 
så er man forsikret i Seniorklubben. 

 
7. Efterårstur 2018 

Planlægges til uge 36. Turen går i år til Mariagerfjord. Nærmere følger. 

 

8. Udlandstur 2018 

Udlandsturen går i 2018 til Golfresidenz – Timmendorfer Strand i Tyskland i dagene 29. – 31. 

maj. Invitation er sendt ud til medlemmerne.  

 

9. Evt. – næste mødedato m.m. 

Seniorklubben har 40-års jubilæum i 2018. Vi planlægger at markere det i lighed med vores 35-

års jubilæum. 

 

Næste mødedato: 22. januar 2018 kl. 9.30 hos Elly Friis. 

 

 

Referent: Britta  


