Turneringsudvalg
Beslutningsreferat af turneringsudvalget møde søndag den 26. november 2017 kl. 10.00 i klubhuset.
Deltagere:
Lars Engel, Ole Skovgaard. Peter Kronholm, Poul Bregendahl, Thomas Petersen og
Svend Troelsen.

1. Hvordan vil vi arbejde i udvalget:
Godkendt på bestyrelsesmødet d. 10. august
Turneringsudvalgets opgave er, at af sikre en god afvikling af klubbens turneringer. Der skal afvikles
turneringer både for både høj- og lavhandicappere.
Det er ikke nødvendigvis turneringsudvalget alene der afvikler den enkelte turnering. Turneringer kan
som i år udliciteres til f.eks. herreklubben.
Turneringsudvalg:
Der etableres et turneringsudvalg på 4-6 personer, der står for tuneringsplan, planlægning, startlister,
regnskab, samarbejde med sponserudvalget, baneudvalg og turneringsafviklere.
Turneringsafviklere:
Til hver turnering er der 2 til 4 turneringsafvikler, der i samarbejde med turneringsudvalget står for
den konkrete afvikling af den enkelte turnering. Til hver turnering, som ikke er udliciteret, er der 2 fra
turneringsudvalget der har ansvaret og ”styre” arbejdsfordelingen.
Udvalget havde med udgangspunk i det ovenstående en lang drøftelse af næste års arbejde.
Følgende blev aftalt:










Svend skriver referater, Ole og Svend står for økonomien, Lars tager sig af Regions golf.
På næste møde fordeler vi de øvrige opgaver.
Udvalgets medlemmer får referat til godkendelse og har 5 dage til indsigelser rettelser –
herefter bliver det offentliggjort på hjemmesiden.
Turneringsudvalget er ansvarligt for alle turneringer, men kan udlicitere opgaven til andre.
Fremover vil den enkelte turnering blive afviklet med et par stykker fra turneringsudvalget og
så 2-3 ”turnerings afviklere”. Vi har allerede 6, der har meldt sig. Vi efterlyser flere i næste
nyhedsbrev. (Svend opgave)
Udvalget holder som udgangspunkt møde 4 søndage i 2018, Svend står for en mødeplan.
Fra sæson 2018 vil alle turneringerne som udgangspunkt blive åbnet på samme tidspunkt.
Undtaget er regionsgolf, løbende turneringer og klubmesterskaberne.
Betaling for deltagelse kan ske vil bank, MobilePay, og kontant i green fee box. Der er
hensigten, at kontantbetaling udfases i sæson 2018.
Poul opdater turneringsudvalgets sammensætning mv. på hjemmesiden.
På næste møde fastsætter vi de endelige spilleformater og idéer til indlagte konkurrencer
samt lægger en plan for ”andet indhold” (bespisning mv.)

2. Turneringer i 2018 1. kik på datoer og form



Udvalget havde forskellige forslag til datoer og mulighed for eftermiddags turneringer. Der
blev lavet forslag til datoer, som Svend tager med til kalendermødet d 29. november.
På næste møde fastsætter vi de endelige spilleformater og idéer til indlagte konkurrencer
samt lægger en plan for ”andet indhold” (bespisning mv.)

3. Regionsgolf 2018 status v. Lars




Vi havde en længere drøftelse om, hvilke hold (rækker) vi skalåbne for og hvor mange vi
kunne tilmelde.
Vi blev enige om, at åbne for tilmeldingen til Regionsgolf allerede i næste uge, den enkelte
tilmelder sig ikke et hold, men blot Regionsgolf, med ønske om at repræsenter klubben.
På baggrund af tilmeldingerne tilmelder vi min 6 hold, Svend undersøger i bestyrelsen, om vi
evt. kan tilmelde et 7 hold.

Referat:
Svend
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