
Referat  

af bestyrelsesmøde i Seniorklubben  

den 8. februar 2022 kl. 10.00 i Slyngelstuen 

 

Deltagere: Lauritz, Troels, Niels, Elly og Ellen.  

 
 

1.  Velkomst 

 Lauritz bød velkommen. 

  

2. Evt. kommentarer til referat fra mødet 05.01.22 

 Ingen kommentarer 

 

3. Aktuel status – medlemmer og økonomi 

Der har været nogle udmeldelser, så vi er p.t. 109 medlemmer. 

Vi har fået ny bankkonto, så vi overholder alle gældende regler for foreninger.  Dvs. at 

kontingent for 2022 skal indbetales til Danske Bank reg. nr. 9570 kontonr. 13370567. 

 

3. Sponsorer/sponsorater 

Troels har været i kontakt med flere sponsorer (både gamle og nye). Der er kommet positive 

tilsagn fra flere af dem, men han mangler stadig et par tilbagemeldinger, så den endelige 

planlægning i forhold til turneringsplanen må vente lidt endnu. Dog er datoen for ”Benthe og 

Finn Jensens Turnering” fastsat til 8. juni 2022.  
 

4. Gennemgang af udkast til Turneringsplan/-program 

Vi havde en drøftelse af turneringsformer og klubmesterskaber; herunder inddeling i A, B og C 

grupper. Vi blev enige om at fortsætte som vi plejer, dog sletter vi den regel, vi havde sidste år, 

om at en evt. 3. præmie gik til spilleren på 10. pladsen. Denne regel resulterede i for mange fejl. 

Lauritz opdaterer Turneringsplanen 2022 med de sidste ting, der er kommet på plads. Vi blev 

enige om at udsende planen sammen med øvrige informationer vedr. sæsonopstart, og så senere 

opdatere den, når det sidste vedrørende sponsorerne er på plads. 

 

5. Endelig opdatering af hjemmesiden  

Lauritz har ajourført vores ”Medlemsinformation”, som lægges på hjemmesiden 

 

6. Gennemgang af udkast til folder og velkomstbrev. 

 Vi gennemgik udkast til både folder og velkomstbrev. Der var enighed om et par små rettelser. 

Lauritz foretager ændringerne. 

 

7.  Golfturene i maj/juni og september. 

Lauritz kontakter Gut Apeldör angående værelser (dobbelt/enkelt). Når de sidste ting er på plads, 

udsendes mail om bindende tilmelding. 

På vores tur 7. – 9. september skal vi bo på Hovborg Kro og spille i Vejen Golfklub og Kaj 

Lykke. 

 

8. Venskabsklubber – Tønder + Gyttegård. 

 Spilledagene med vores venskabsklubber er på plads og fremgår af Turneringsplanen. 

 



9. Opstartsinfo/mail til medlemmerne. 

 Info om opstart m.m. sendes sammen med invitation til arrangementet den 16. marts. 

 

10. Arrangementet den 16. marts 2022 m/Søskendekoret. 

  Invitation til den 16. marts sendes sammen med opstartsinfo. 

 

11. Eventuelt og næste møde 

  Intet til behandling under eventuelt. 

  Næste møde er fastlagt til onsdag, den 6. april 2022 

 

 

Referent: Ellen 


