Juniorudvalgsmøde 19. august

Deltagere: Christian, Søren, Morten, Preben og Maria
Referent: Maria
Agenda:
Hvordan gik sommerafslutningen
Sommerafslutningen har i alt kostet 4183. Alle var glade og ingen kom til skade. Vi anser det for
værende en god investering. Vi var ca. 15 personer afsted, men ville gerne have været flere. Håbet
er at vi, ved at være synlige på FB og juniorerne taler sammen om sommerafslutningen, evt. kan
tiltrække flere til de næste arrangementer.
Fællesspisning
Vi har en fællesspisning tilbage i kalenderen. Søren står for den og aftaler med Abdul omkring
mad. Søren laver et FB opslag.
Der har været fremsat et ønske om at vi genindfører præmier til banetræningerne. Men det strider
lidt med det vi gerne ville med banetræningen - at det skulle være et sted hvor man trænede og
ikke spillede match, også for at fjerne presset, så flere måske ville møde op.
Vi er dog enige om at når det er fællesspisning, hvor vi samles bagefter kan vi sagtens indføre
præmier. Der vil derfor være præmier til næste fællesspisning. Søren sørger for at finde dem i
samarbejde med Tommy.
Sæsonafslutning
Natgolf har været en succes til tidligere afslutninger, så det holder vi fast i for i år også. - Maria
undersøger hvad vi har af udstyr (lysbolde osv.), samt de ting der kan bruges på driving range
(som sidste år). Solen går ned kl. 18.48. Vi mødes kl. 18 til spisning og derefter er der indlagt
konkurrencer/øvelser og vi spiller hul 1, 8 og 9.
Der vil være præmier til konkurrencerne på Driving Range, men nok ikke til selve golfdelen.
Hvordan gik Gistrup Skole
Det gik rigtigt godt. 6 årgang skal også herud og prøve. Samarbejdet har givet ca. 10 nye
medlemmer.
Ambitionen for næste sæson er at udvide til flere skoler (Nøvling og Gug) og køre samme forløb
med Gistrup skole næste år. Dette drøftes inden sæsonopstart for næste sæson. Afhænger også
af Tommys kalender næste år.
Klubmesterskaber
Hvordan er det med tællere. Maria undersøger hvorvidt vi skal gøre noget.
Folder
Vi afventer udspil fra Tommy
Regeltræning
Vi af venter Tommy
Evt.
Kunne vi planlægge en eller to ture til Volstrup i vinter? Hvornår går budgettet fra… Januar? Hør
Volstrup hvad det koster at leje hallen to lørdage i to timer.
Tommy: Hvad er status på Magnus og Jeppe, har de brugt de penge de har planlagt.
Næste møde:
16. september kl. 17.30
Agenda:
Sæsonafslutning
Klubmesterskaber tællere.
Opdatering af budget
Folder + Regeltræning
Magnus og Jeppe status

