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Referat af møde i Turneringsudvalget

Turneringsudvalgsmøde
smøde tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19.00
19
Deltagere:

Tid

Peter Bundgaard Hansen, Thomas Kruse, Jørgen Storgaard, Bo Boye Busk Jensen

Punkt :

Referat :

Dagsorden
1)

Godkendelse af referat
referat.

Ad 1): Godkendt uden bemærkninger

2)

Meddelelser.

Klubmesterskab: slag- og hulspil.
Lidt kaotisk opstart. Pokaler manglede på
dagen, ligesom vinderne i 2014 ikke var
indgraveret. Det lykkedes at få arrangementet
stablet på benene, men TU var enige om at
begynde planlægningen i lidt bedre tid i 2016.
Der skal udarbejdes en drejebog til 2016. TU
afholder særskilt planlægningsmøde
anlægningsmøde i
april/maj 2016,, hvor følgende emner
diskuteres:
- Hulplacering. Rough etc.
- Forplejning
- Juniorer
Natgolf
Der havde været tilmeldt 27 deltagere,
deltagere som
alle havde haft en rigtig god oplevelse.
TU var enige om at afvikle en lignende
turnering i 2016.
TU forventer et underskud på ca. 1200 kr.
Regionsgolf
Prisen for deltagelse
ltagelse stiger med 100 kr., til 600
kr.
Nye aldersgrænser
TU forventer at tilmelde hold i b,c,d og
senior-rækkerne og muligvis veteran.
veteran
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3)

Afslutningsturnering
Afvikles 18. oktober.
Rene Tofteng og Salon Care sponsorerer
turneringen med kr. 5000.
Stor bane: 3 herrerækker + 1 dame
damerække
Lille bane: 1 herrerække og 1 dame
damerække
TU forventer at få 6500 kr. ind i
turneringsfee.
Præmier: TU godkendte PB’s oplæg.

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

Gullaschturnering
Turneringen er annonceret i seneste
nyhedsbrev fra Ishøj Golfklub.
Spilleform: Scramble af hensyn til nye
medlemmer og prøvemedlemmer
PB taler præmier og praktisk afvikling med
shoppen/centret.
Antallet af turneringer næste år?

4)

Sponsor- og præmieoverblik.

Ingen drøftelse

5)

Økonomiorientering.

TU forventer at kunne levere et overskud i
omegnen af 20.000 kr. til klubkassen. Ser
fornuftigt ud.

6)

Næste møde.

18. november, kl. 19

7)

Eventuelt.

Antal TU-turneringer
turneringer i 2016 tages op på
næste møde.

