2015–06–28

Referat fra møde i Turneringsudvalget

Turneringsudvalgsmøde
smøde tirsdag den 4. august 2015 kl. 19.00
19
Deltagere: Peter Bundgaard Hansen, Thomas Kruse, Jørgen Storgaard, Bo Boye Busk Jensen
Jensen.
Fraværende: Dorte Martinussen, Stanley Thomsen
Thomsen, Kevin Aabrink, Kurt Menne.

Tid

Punkt :

Referat :

Dagsorden
1)

Referat fra 3. juni 2015.

Ad 1): Godkendt uden bemærkninger

2)

Meddelelser.

Ad 2): PB oplyste, at de i Golfbox er oprettet
et modul, som gør det muligt fremover at
opdele tilmeldte spillere i fakturagrupper.
Det vil have betydning for afvikling af de
turneringer, som finder sted i week-ender.
week
Der er er oprettet et antal grupperinger i
Golfbox til brug for Ishøj Open
pen den 8. august
og den interne jubilæumsturnering den 5.
september.

3)

Kommende turneringer
turneringer,
herunder oversigt over
spilformer, turneringsledelse
og sponsor(er).

Ad 3):
Ishøj Open
Der er tilmeldt 112 spillere, hvilket medfører,
at forsikringspræmierne, der er tegnet for
HIO-præmierne
præmierne vil stige en smule. I alt
forventes et beløb i størrelsesordenen kr.
2.500 – 3.000. En merudgift, som TU betaler.
PB redegjorde endvidere for de betingelser,
som skal være opfyldt førend HIO
HIO-præmien
kan udløses.
Der er præmier til de tre bedste i hver række
efter følgende model:
1. præmie: 2.500 kr
2. præmie: 1.500 kr
3. præmie: 1.000 kr
Klubmesterskaberne

2015–06–28

Tid

Referat fra møde i Turneringsudvalget

Punkt :

Referat :
Klubmesterskaberne i slagspil er sat op i
Golfbox og afvikles den 19.-20.
20. september.
Finalen i klubmesterskaberne i hulspil
afvikles den 27. september. I et forsøg på at
tiltrække så mange som muligt til golfbanen,
overvejer TU at planlægge ”spil
”spil-med-eliten”
samme dag.

4)

Sponsor- og præmieoverblik.

Ad 4): Behandlet under 3)

5)

Økonomiorientering.

Ad 5): PB orienterede om TU’s økonomi, som
fortsat er tilfredsstillende. Det er således
forventningen, at vi når de fastsatte mål for
2015.

6)

Næste møde.

Ad 6): Næste møde: 17. august kl. 19.

7)

Eventuelt.

Ad 7): (Evt. løbende start ved fremtidige
turneringer skal behandles ved et kommende TUTU
møde)

