
Referat fra møde i seniorklubben onsdag den 16/9 2020 

 

Til stede: Poul og Bruno 

                 Birthe og Niels 

                 Kirsten og Steen 

                 Kell 

                 Kim og Frede (referent) 

Fraværene: Bente 

 

Punkt 1) Godkendelse af referat fra forrige møde. 

Godkendt uden kommentarer. 

 

Punkt 2) Afslutningsmatch onsdag den 7/10. 

Velkomst: Poul 

Der spilles ”Sorø Senior Scramble” 

Kirsten og Steen laver tilmeldingslister, som fremlægges onsdag den 23/9 

Kell og Bruno er matchledere og står for holdsammensætning og uddeling af præmier. 

Kirsten laver opslag til tavle og Bruno lægger den på hjemmesiden. 

Holdscorekort laves af NEP, - Poul aftaler. 

Niels indkøber præmier, - antal i lighed med sidste år. 

Præmie på alle par tre huller. (nærmest hullet) 

Bente står for udbringning/afhentning af måleudstyr til par 3 hullerne. 

Nr. på bordene: Kirsten og Birthe 

Menuen er kold anretning, anrettet på tallerken. (er aftalt med Conni) Birthe er kontakt. 

Deltagerbetaling kr. 100,00 

PH aflægger beretning om året. 

Niels fremlægger årets regnskab. 

Afslutning af Poul H. 



 

Punkt 3) Spilleform 14 – 21 og 28 oktober 

Onsdag den 14 oktober, spilles der slagspil (gælder alle) og der spilles med dobbelt op. Dvs. at man 
på et par tre hul samler op efter 6 slag og noterer 8 på scorekortet. På par 4 hul samles op efter 8 
slag og noterer 10 på kortet og par 5 efter 10 og noterer 12. 

Onsdag den 21 spilles alm. Stableford 

Der vil være vinpræmier ifh. til antal tilmeldte. Vindere findes ved lodtrækning for disse to runder. 

Onsdag den 28 oktober startes med gunstart og der spilles ”best ball” i hold af 4. Ligeledes på 
denne dag vil der være vinpræmier, som vindes af de bedste hold. 

Præmier for alle tre spillerunder uddeles den 28 oktober. 

 

Punkt 4) Evt. 

Kell meddelte at han ønsker at trække sig fra matchledergruppen, - efter 10 år. 

Næste møde efter afslutning 7/10 

 

17/9 2020 

Frede 

 

 

 

 


