Juniorudvalgsmøde 19. august

Deltagere: Christian, Søren, Morten, Preben, Tommy og Maria
Referent: Maria
Agenda:
Sæsonafslutning, NATGOLF. Invitation blev delt rundt mandag.
Maria spørger Lene Bengtson om lysbolde. Vi skal derudover have lommelygter til kopperne,
knæklys på flagene, teesteder og ved afstandsmarkeringer i fairway.
Desuden knæklys som armbånd eller til spillerne. Søren finder lommelygter.
Vi starter med konkurrencer på driving range. Her skal være noget de kan ramme efter ved
udslagsmåtterne, en putte forhindringsbane, evt. chippen over et banner.
Der er 1.-4. præmie, samt holdpræmie. Tommy sponserer.
Menu: Gullasch med kartoffelmos og is ti dessert.
I tilfælde af regn laver vi konkurrencer indendørs i stedet for driving range aktiviteter. Vi spiller
stadig natgolf.
Klubmesterskaber tællere: Lisa har vendt tilbage at hvis vi har nogle der gerne vil tælle vil det
være fint, men ellers skaffer klubben tællere.
Angående vintertræning i Volstrup. Maria forhandler en pris med dem. Tommy vil gerne med hvis
det passer ind i forhold til rejser osv. Vi spørger også Lasse - måske har han lyst.
Evaluering Gistrup skole: Det er gået virkelig godt. Der har været 150 elever igennem og alle har
hygget sig meget. Efterfølgende har nogle drenge været ude for at træne og der er kommet en del
tilmeldinger på baggrund af aftalen.
Budget: Tommy spørger Magnus og Jeppe om der er hængepartier i forhold til udgifter. Der er
ikke brugt så meget af budgettet på turneringer som ventet, men det skyldes at der ikke har været
så mange tilmeldinger til turneringerne i år.
Tommy har sendt et forslag rundt til folder til juniorerne. Vi læser igennem og retter til og så sætter
Maria den op til sidst, så den nemt kan printes fra en pdf. Gennemlæsning starter hos Maria.
Tommy har sammen med Kim aftalt regelaften/hyggeaften 9. oktober 18.30 (regelspil).
Næste møde: Mandag den 4. november kl. 19 - hos Maria, Nøvlingparken 9, 9260 Gistrup

