Juniorudvalgsmøde, torsdag den 10. januar 2019, kl. 18.30
Deltagere: Tommy, Preben, Christian, Morten og Maria
Referent: Maria

Preben var med første gang og spurgte ind til sidste referat omkring tællere til
klubmesterskabet. Vi drøftede emnet igen og blev enige om at når vi kommer tættere på
klubmesterskabet anbefaler vi turneringsudvalget at vi ikke mener der er brug for tællere.
Men at vi tager det op igen når vi nærmer os.
Tommy informerede kort fra stormødet og bekræftede at træningen er hver mandag fra
16.30-19.00. Vi drøftede i samme omgang opstart for træning, som bliver 8. april.
Opstart for banetræning er 11. april. Ved banetræning skal det være muligt at gå 3, 6 eller
9 huller.
Ved træningsstart den 8. april træner alle juniorer samtidig, fra 16.30-18.00. Herefter
afholdes infomøde (for spillere og forældre), hvor vi præsenterer os og fortæller om planer
og aktiviteter for sæsonen. Infomødet er 1-1,5 time.
Vi har et ønske om at banetræningen om torsdagen ligger i golfbox som en fast element
med tider fra 16.30-17.00. Alle tider skal ligge i golfbox fra starten af sæsonen - på 9 huls
banen.
Kredsturnering vs. JDT
Vi drøftede kort hvilke muligheder der er, men blev ret hurtigt klar over at ingen helt har
styr på det. Derfor inviteres Lene Bengtson med til næste møde, så vi kan blive briefet op
på arbejdet med turneringer. Det er fortsat Christian der er turneringsansvarlig, men det er
en fordel at vi alle kender lidt til det. Tommy inviterer Lene til næste møde.
Der er lige nu 40 aktive juniormedlemmer. Vi drøftede om vi skal forsøge at hverve nye
medlemmer. Golfklubben har en ambition om at have 100 juniorer, så der er plads til nogle
stykker. Vi vil forsøge at lave en åben juniordag rettet især mod bedsteforældre (men
naturligvis også åben for forældre/børn), Budskabet er: Tá dit barnebarn med ud og spille
golf og få en hyggelig dag.
Preben kom med en idé om at lave et “overblik” som vi kan dele ud. Den skal vise/fortælle
om forløbet i en golfklub, hvordan bliver man en golfspiller, hvilke muligheder er der for spil
på banen osv. Den skal også forklare lidt om det at være golfspiller til de forældre der ikke
selv spiller, så de er trygge ved at deres barn gerne vil spille golf. Preben har opgaven.
Preben undersøger ligeledes om der kunne laves et samarbejde med Nøvling og Gistrup
skoler om at 4. og 5. klasserne kan komme ud og prøve at spille golf hos Tommy i løbet af
en skoledag.
Arrangementer
11. maj kl. 13-15 - Bedsteforældredagen, vi informerer via Lisa (golfbox), i seniorklubben,
dame- og herreklubben, samt på hjemmeside og Facebook.
22. juni 2019 - Midtvejsturnering/sommerafslutning/evt. overnatning
Afslutning/Natgolf/overnatning et andet sted - dato fastlægges senere.

Banetræning
Vi drøftede at der ikke skal være præmier til banetræningen. Dog kan vi lave noget med at
den bedste spiller (9 huller) f.eks. får sit navn på juniortavlen i den uge… Eller… Desuden
drøftede vi om der en gang om måneden, f.eks. sidste torsdag i måneden, skal være
fællesspisning.
Årshjul/Kalender
Vi laver en kalender til at dele ud til infomødet, hænge op på opslagstavlen og lægge på
hjemmesiden. Her skal være alle aktiviteter, træninger, banetræning, turneringer sociale
arrangementer osv.
Rollefordeling
For at afslutte snakken fra sidst om rollefordelingen ser det nu således ud:
Udvalgsansvarlig og referent: Maria
Turneringsansvarlig (JDT, Kreds osv.): Christian
Banetræning: Morten, Christian, Søren og Preben
Ansvarlig for kommunikation (FB og hjemmeside): Preben (Maria assisterer)
Økonomiansvarlig: Morten
Tommy får kontoplan fra Lisa, så vi kan se udgifter sidste år.
Næste møde er aftalt til torsdag den 7. februar 2019, kl. 18.30, hvor agendaen er:
• Turneringer: Lene bliver inviteret til at fortælle os om de forskellige turneringer og
opgaverne.
• Aktivitetskalender for 2019
• Budgetlægning: Herunder tilskud til turneringer til enkeltpersoner
• Planlægning af infomødet (kan udskydes til næste møde)

