Juniorudvalgsmøde 27. maj

Deltagere: Christian, Søren, Morten og Maria
Referent: Maria
Hvordan gik “Tag en ven med” dagen
Dagen blev aflyst fordi der kun var to tilmeldte. Efter en kort evaluering blev vi enige om at vi
næste år vil undersøge muligheden for at slå arrangementet sammen med Golfens Dag, og der
lave ekstra tiltag, som juniorklubben kan stå for.
Status på Gistrup skole
Preben havde inden mødet informeret om at det kun er detaljer der mangler. Datoer er: 13. og 20
juni. Tommy og Preben styrer de sidste ting igennem. Tommy nævnte at han mangler udstyr til
eleverne. Han undersøger hvad vi kan gøre i den forbindelse. Vi vendte udfordringen i
juniorudvalget og mener at det er vigtigt at have udstyr der kan lånes ud - især med Ørnehøj
Golfklubs målsætning om at have 100 + juniorer. Efter en gennemgang af økonomien blev vi enige
om at vi kan bidrage med 5.000 kr. til indkøb af udstyr til udlån til juniorer.
Tjek op på økonomi
Der har været udgifter til intromødet, fællesspisning i forbindelse med to banetræninger og kreds/
JDT turneringer, samt lidt udgifter til en turnering for Magnus. Der er således brugt 6.360 kr. i årets
første måneder.
To spillere har meldt ind at de ønsker at deltage i turneringer. Magnus Krebs og Jeppe Dige.
Førstnævnte med 15 turneringer. Da der kun er to har vi mulighed for at støtte dem med hver
4.000 kr. i alt i år.
Vi har revurderet budgettet, som nu ser således ud:
Turneringsgebyr - kreds, JDT osv. 8.000 kr.
Turneringsgebyr, Magnus og Jeppe 8.000 kr.
Arrangementer - fællesspisning, sommerafslutning, efterårsafslutning osv. 17.000 kr.
Bidrag til junior udstyr 5.000 kr.
Kontingent distrikt 1, 1.000 kr.
Diverse 1.000 kr.
I alt. 40.000 kr.
Planlægge sommerafslutning
Der er lavet aftale med Aalborg Klatrepark lørdag den 22. juni. Vi mødes derinde fra 9.45-14-00 og
spiser sandwich undervejs.
Maria har lavet en invitation, som blev godkendt. Denne lægges på Facebook i et opslag, hænges
op på opslagstavlen i klubhuset og printes til uddeling til træning mandag den 3. juni.
Der er bestilt til 25 personer.
Folder “ny junior”
I forbindelse med arrangementet med Gistrup Skole, efterlyser Preben en “ny junior” folder. Vi har
tidligere drøftet netop den og Tommy vender tilbage ASAP, så vi kan få en folder klar til den 13.
juni. Bemærk at den skal sendes rundt til alle i udvalget, så vi alle kan komme med input.
Eventuelt
På sidste møde aftale vi at Tommy planlægger en mandag med regeltræning - og nye regler
gennemgang. Det optimale vil være at tage juniorerne med ud på banen til gennemgang, hvis det
er muligt. Tommy vender tilbage ang. dette.
Maria har fået login af Lisa til at lægge referater osv. op på vores side på juniorklubbens side på
hjemmesiden.
Sebastians far foreslog at vi skal gen-indføre præmier (evt. tre bolde) ved banetræningerne. På
den måde bliver der “noget at spille for” og de store har måske nemmere ved at koncentrere sig.

Næste møde:
Mandag den 19. august efter træning kl. 18.30 (eller mens juniorerne træner)
Agenda:
Hvordan gik sommerafslutningen
Hvordan gik Gistrup Skole
Planlægge sæsonafslutning
Eventuelt.

