Juniorudvalgsmøde 4. november

Deltagere: Christian, Søren, Morten, Preben, Tommy og Maria
Referent: Maria
Agenda:
Evaluering natgolf:
Det kørte super godt, alle var glade og tilfredse. Ungerne havde en fest. Så det kan vi sagtens
køre med næste år igen.
Budget
Natgolf har kostet lige under 7000
Magnus og Jeppe får et tilskud hver på 400 kr. for deltagelse i turnering i Berlin
Fællesarr - vi har i år brugt 17000 på fællesarrangementer, herunder fællesspisning til
banetræning, sommer og efterårsafslutning.
Budgettet er hold fint. Vi har holdt budgettet i år. Forplejningen har været en stor udgift, men til
gengæld har vi ikke brugt så meget på turneringer som forventet.
Vi vil i vinter lave to træninger i Volstrup.
Vi satser på 15 juniorer + os + Jeppe + Magnus
Vi booker 2 gange: 18. januar 10-12 og 14. marts 10-12
Budget for 2020
Grundet at DGU har lavet helt ny turneringsstruktur er der flere tilbud til juniorerne, vi må derfor
forvente at aktiviteten øges på turneringssiden.
Til stormødet først i december vil vi derfor bede om et lidt større budget til næste år.
Træningen evaluering
Træning har i år været lagt om mandagen, fremfor lørdag, som sidste sæson. Der er stor
opbakning fra forældre og juniorudvalg til at træningen fortsat kommer til at ligge mandag.
Det er lidt svært for nogle forældre at kunne bringe børnene til træningsstart kl. 16.30. Desuden er
der 16.30 meget fyldt på drivingrange fordi kaninerne bruger drivingrangen samtidig.
Vi ønsker at træningen ligger fra 17-19 (20).
Desuden opfordrer vi til at pigerne holdes samlet uanset niveau, fordi de i år virkelig har fundet
hinanden.
Junior folder
Juniorfolderen har nu været igennem korrektur og bliver sat op i julen/først i januar.
Den skal være klar til uddeling ved sæsonstart.
Eventuelt
Info fra Tommy: Magnus og Jeppe skal på kursus og vil gerne hjælpe næste år.
1. træning for sæsonen er planlagt ti l6. april - afhængig af vejret. Vi afholder infomøde for
forældre efter 1. træning.

Næste møde:
tirsdag den 4. februar kl. 19 hos Maria.
Agenda:
Planlægning af kalender
Regelundervisning - på banen
Fastlæggelse af budget 2020

