Juniorudvalgsmøde tirsdag den 27. november 2018, kl. 18.30
Deltagere: Tommy, Søren, Lena, Christian, Morten, Gitte og Maria
Tommy informerede bl.a. om at der tirsdag den 4. december , kl. 18.30 er stormøde med
bestyrelsen, hvis formål er at informere bestyrelsen om året der gik, samt ønsker/planer
for sæson 2019.
Desuden informerede Tommy om, at træningen for næste sæson bliver mandag fra 1618.30. Flere ønskede dog at træningen blev skubbet til lidt senere, så der stiles efter at
starte 16.30 eller 17.00.
Der kommer igen torsdagsmatcher og her blev talt om at kalde matchen for banetræning,
fordi ordet match skræmmer nogle væk. Der skal tilmeldes på golfbox og det nævnes til
træningen om mandagen at man skal huske at melde sig til (eller kan evt. gøre det med
det samme)
Det overvejes om man skal kunne gå 3, 6 eller 9 huller - alt efter niveau/alder og også at
spillere uden DGU kort skal kunne deltage.
Der er 50 aktive juniormedlemmer i klubben - heraf møder ca. 35 op til træning.
Der blev talt en del om turneringer og opgaver omkring turneringer. Der er distriktsmøde
sidst i januar eller først i februar, hvor vi inden skal beslutte om vi vil lave en kredsturnering
eller en JDT turnering i klubben. Vi skal inden mødet ligeledes cleare med Lisa på kontoret
om dato for afholdelse - hvornår der er plads på banen.
Vi har orange teesteder, som vi skal opfordre vores juniorer til at bruge. Det blev drøftet at
der er ønsker om at teestederne bliver klippet og at nogle af dem har uhensigtsmæssige
placeringer. Nogle har man en ned ad bakke stance. Det helt store ønske er at de flyttes
ud på fairway.
Vi kan overveje om vi vil lave en åben ranglisteturnering. Hvis vi kan få plads på banen en
lørdag eller søndag. Der deltager ca. 60-80 spillere, de spiller 2 runder. Og vil kan på den
måde tjene penge til juniorklubben. Lene Bengtson hjælper gerne til.
Lena informerede omkring opgaverne i juniorudvalget og den ansvarsfordeling de havde
valgt i sidste juniorudvalg:
- Udvalgsansvarlig/formand - med ansvar for hjemmeside og Facebook osv.
- Turneringsansvarlig (Lene vil gerne oplære)
- Referent
- Økonomiansvarlig
- Social ansvarlig (natgolf, evt. pigegolf, sommerafslutning, indkøb af trøjer osv.)
- Torsdagsmatcher
Maria tog posten som udvalgsansvarlig. Morten, Christian og Søren deler
torsdagsmatcherne. Christian tog posten som turneringsansvarlig.
Alle er dog enige om at vi hjælper hinanden og det blev aftalen at vi vender rollerne igen
næste gang vi mødes og besætter de sidste poster.

i sæson 2018 har det været et problem at skaffe tællere nok til klubmesterskab. Det kunne
derfor være en god idé hvis vi overvejer at have en bruttoliste med hjælpere, det kan f.eks.
være bedsteforældre, eller generelt bare de ældre i klubben. Måske vi skulle overveje et
hjælperkorps.
Vi drøftede regler og at der ikke er en decideret prøve i regler juniorerne skal igennem. Vi
kunne overveje at lave et par regelaftner, så spillerne bliver mere sikre i f.eks. dropregler til
de kommer ud og spiller turneringer.
Afslutningsvis meldte Søren sig til at tage med til stormøde sammen med Lena og Tommy.
Efter stormødet og når klubben har planlagt turneringerne, spørger vi hvornår vi kan få
plads til kreds- eller JDT turnering og evt. rangliste turnering.
Næste møde torsdag den 10. januar 2019, kl. 18.30 i klubben. Her er hovedpunkterne
distriktsmødet, aktiviteter for 2019 og fordeling af ansvarsområder.
______________

Junior udvalget.

