Juniorudvalgsmøde 8. april
Nye juniorer:
Tristan, 10 år, tlf. 92375270 (far Peter Juul)
Alexander Skjelmose, 14 år, Tlf. 42270305
Tilde, 7 år, Tlf. 26368225 (far)
Maren, 5 år, Sørens datter ;-)
Magnus, 6 1/2 år, Tlf. 26834956 (Farmor Bente) (Kim fra bestyrelsen’s barnebarn)
Josefine, 7 år, Tlf. 20402955 (morfar)
Hector, 8 år, Tlf. 28801317 (far Morten)
____________

Deltagere: Tommy, Preben, Christian, Søren, Morten og Maria
Referent: Maria
Juniorudvalget har fået et nyt medlem, som vi byder velkommen ved næste møde. Peter Juul, far
til Tristan, vil gerne være med. Han har dog ikke mulighed for at deltage om mandagen.
Peters Tlf. 91375270, mail pej@hustomrene.dk
Velkommen Peter.
Indledningsvist talte vi om at lave et skema på juniortavlen, hvor juniorerne skal krydse sig af hver
gang de har været til træning og banetræning.
Banetræning, torsdag. Der er lagt en times blokering ind på 9-huls banen. Der skal så vidt det er
muligt, være en stopbold hver gang.
Om mandagen til træning hjælper juniorudvalget juniorerne med at huske at tilmelde sig
banetræning via golfbox. Tommy husker også at sige det til dem ved træningen.
Næste banetræning med efterfølgende spisning er den 25. april. Juniorklubben betaler for mad til
juniorerne, budget 50 kr. pr. pers. Forældre skal selv betale. Drikkevarer betales selv.
Maria finder ud af menu med Abdul, inden for budgettet. (Info: 2 pølser og 2 brød kostede 30 kr. til
infomødet).
Forældre er velkomne til at spise med, såfremt der er plads. Der skal dog være nogle forældre
med i boldene ved de små og også som stopbold.
Hjemmesiden og Facebook:
Vi vil meget gerne have login til juniorklubbens side på golfklubbens hjemmeside, så vi selv kan
vedligeholde siden, og evt. bygge den lidt bedre op.
Det er ikke optimalt at vores kontaktoplysninger ligger under Bestyrelse, ingen ved at man kan
klikke der… Maria kigger på det.
Vi skal lave et opslag som bliver fastgjort øverst på Facebook siden, med vores
kontaktoplysninger. Vi venter lige med at tilføje Peter til han har fået en chance for at komme ind i
tingene.
Økonomi:
Vi gennemgik kort budgettet og der er luft til uforudsete udgifter. Vi kan til enhver tid nede om et
kontoudtog på juniorafdelingen hos Lisa. Vi tager den første status efter Bedsteforældredag.
Bedsteforældredag:
Oprindeligt var idéen at de ældre der allerede er medlem i klubben kan tage deres barnebarn med
ud og prøve golf denne dag. Vi drøftede at de nuværende juniorer også skulle have muligheden
for at tage en med. Derfor kom vi frem til at overskriften hedder: Tag en ven med ( i stedet for
bedsteforældredag). Det er super vigtigt at vi får forklaret rigtigt i teksten hvem der er målgruppen.
Søren fabrikerer noget tekst og Maria sætter invitationen op.
Herefter informeres der om arrangementet til formanden for seniorklubben, herreklubben og
dameklubben, samt vores egne juniorer.
Der skal være tilmelding via golfbox.

På dagen laves en ven/medlem konkurrence. Vi sætter stationer op med det store golfsæt, en
skydeskive osv.
Tommy undersøger med Lisa om vi kan låne den store oppustelige ting (evt. hoppeborg) fra DGU.
Vi detailplanlægger om mandagen til træning… Og på dagen deltager Tommy, Morten og
Christian (alle andre er til konfirmation).
Kom gerne med gode idéer til aktiviteter på dagen.
Nye regler:
Tommy planlægger en mandag med regeltræning - og nye regler gennemgang.
Sommerafslutning:
Vi blev enige om at lave en sommerafslutning man husker, så frem for at lave en turnering i
klubben, så tager vi en tur i Aalborg Klatrepark. Og efterfølgende frokost, evt. på Streetfood.
Mødestedet er klatreparken. Vil forældrene være med må de gerne det, men vi kræver det ikke.
Mødetid kl. 10. Maria undersøger om vi kan få grupperabat og om vi kan booke os ind til mange
den dag.
Eventuelt:
Christian spørger hvordan med ungdomslegene, som spilles i Ørnehøj. Skal der udtages spillere
herfra? Er noget vi skal gøre? Tommy undersøger.
Gistrup skole afventer datoer fra Tommy. De vil gerne enten maj (dog lejrskole sidste uge i maj)
eller juni.
Vi har tidligere talt om en folder for begyndere, der forklarer om hvordan det er at være ny junior i
Ørnehøj Golfklub. Hvordan man tilmelder sig osv. Preben spurgte ind til folderen.
Tommy tager fat i det og får dem de har til begyndere fra Lisa. Den sendes rundt og så kan vi alle
komme med input.
Vi har som juniorudvalg mulighed for at få besøg af DGU’s juniorkonsulenter. Lad os få en aften i
kalenderen og høre hvad de har af input. Tommy spørger Lisa om hun ved hvem vi skal tage fat i.
Næste møde:
Mandag den 20. maj efter træning kl. 19.30
Agenda:
Hvordan gik “Tag en ven med” dagen
Status på Gistrup skole
Tjek op på økonomi
Planlægge sommerafslutning
Folder “ny junior”
Eventuelt.

