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1. På förra mötet bestämdes bl.a. vilka skäl som nu är godtagbara för att
önska tidig start. Vi har ju haft problem med att alltför många begär tidig
start. Det fungerar nu ganska bra och restaurangen har, tack vare att
lunchätande där är ett vanligt skäl för tidig start, fått ett ökat antal
lunchgäster. Det ser vi som mycket positivt, både för lönsamheten för
restaurangen och för den ökade sociala gemenskapen!
2. Priser vid våra seniortävlingar.
Vi har haft presentkort hos Bumle tidigare, men det har kommit
önskemål om flera alternativ. Vi enades om att man kan välja på
presentkort hos Bumle eller hos Funkis. Det är nu klart att Funkis
kommer att vara kvar. Vi ska undersöka möjligheten om vi kan ladda det
superba Clubkortet i Golfrestaurangen med prispengarna. Eventuellt
kommer det även bli möjligt att använda Clubkortet på Mässen, som
Funkis fortfarande driver. Och kanske även på Statt, som Funkis kommer
att ta över….
Det ska även vara möjligt att dela upp prispengarna till båda alternativen.
På avslutningsfesten får man reda på hur stor prissumma man är
berättigad till och kan då fylla i på en lista, hur man vill fördela pengarna.
De som inte är på festen får mejl med förfrågan hur prispengarna ska
fördelas.
All denna information kommer även att finnas på vår hemsida.
3. Avslutningsfesten.
Avslutningsfesten blir den 2/10 kl. 18.00. Alla som har spelat minst 4 ggr
blir bjudna på maten. Anmälan görs på golf.se i samband med anmälan
till sista tävlingen. I meddelanderutan skriver man om man kommer på
kvällen också. Om man bara vill komma på avslutningen på kvällen
anmäler man sig också via golf.se och tävlingen, men skriver i rutan att
man inte ska delta i själva tävlingen utan bara komma på kvällen.
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