
 

Referat  

af bestyrelsesmøde i Seniorklubben  

19. oktober 2022 kl. 14.00 i Slyngelstuen 

 

Deltagere: Lauritz (LM), Troels (TP), Carl-Erik (CEK), Elly (EG) og Ellen (EH).  

 

1.  Velkomst 

 Lauritz bød velkommen til mødet og en særlig velkomst fik vores nye medlem Carl-Erik. 

  
2. Konstituering af bestyrelsen 

 Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 Formand: Laurits Matthiesen 

 Næstformand: Carl-Erik Knudsen 

 Sponsor/gaver koordinator: Troels Pedersen 

 Kasserer: Elly Gammelgaard 

 Sekretær: Ellen Hänel 

 

3. Arbejdsopgaver og -fordeling 

Vi gennemgik skemaet over arbejdsopgaverne, som de har været fordelt i 2021/22. Der er et par 

justeringer. EH tilretter skemaet, som skal være gældende for 2022/23. 

 

4. Punkter, som Generalforsamlingen 28.09.22 ønskede, bestyrelsen skulle arbejde videre 

med. 

 Venskabsklubber: Gyttegård har aflyst venskabsmatchen mod os i Haderslev 2 år i træk, så vi må 

nok droppe dem som venskabsklub. Andre klubber blev foreslået, og LM vil tage kontakt til 

dem. 

 Ændring af starttidspunkt: Fordele og ulemper ved senere start blev drøfter. Der blev enighed 

om, at fastholde kl. 08.30 som starttidspunkt i næste sæson. 

 Opstartsmøde/-foredrag: Da emnet blev debatteret på Generalforsamlingen, måtte bestyrelsen 

drøfte det igen. På bestyrelsesmødet den 17. august 2022 besluttede vi at droppe 

sæsonopstartsmøde i 2023 pga. for få deltagere. Denne beslutning fastholdes. 

  

5. Sæsonen 2022/2023 – Udlandstur og DK-tur 

LM har modtaget et tilbud fra Gut Apeldör på ophold fra 30/05-01/06 2023. Priserne er lidt 

højere end i år – men alt stiger jo – så vi forhåndsreserverer det samme antal pladser som i 2022. 

 

Der kom flere forslag om, hvor DK-turen evt. kunne gå hen. Vi vil holde et vågent øje med 

annoncering af gode tilbud. 

 

6. Sæsonen 2022/2023 – Spilleplan m.m. 

 Med udgangspunkt i turneringsplanen for 2022 drøftede vi den kommende sæson. EH laver 

udkast til turneringsplan for 2023. 



 

7. Sponsorater. 

 Vi besluttede at sende en julehilsen til vore sponsorer og takke for samarbejdet i 2022. 

 Når turneringsplanen er klar vil TP tage kontakt til sponsorerne. 

 

8. Turneringsafvikling – herunder Orders of Merit. 

 Vi drøftede forskellige tiltag, men udsætter beslutningerne til næste møde 

 

9. Markedsføring af Seniorklubben. 

 Vores folder skal opdateres, når turneringsplanen er lavet. 

 

6. Eventuelt og næste møde 

 Intet til behandling under eventuelt. 

 Næste møde er fastlagt til onsdag, den 4. januar 2023 kl. 13.00. 

 

 

Referent: Ellen 

 

 


