2015–11–18

Referat Turneringsudvalget

Turneringsudvalgsmøde onsdag d. 18. november 2015 kl. 19.00
Deltagere:

Peter Bundgaard Hansen, Dorte Martinussen, Jørgen Storgaard, Bo Boye Busk
Jensen, Kurt Menne.

Fraværende: Thomas Kruse, Stanley Thomsen
Thomsen, Kevin Aabrink.

Punkt :

Referat :

Dagsorden
1)

Referat fra 6. oktober 2015.

Ad 1):
Godkendt uden bemærkninger

2)

Evaluering sæson 2015.
- Økonomi

Ad 2):
Ud over klubmesterskaberne, har TU afholdt 8
turneringer i 2015. Natgolf og Gullach gav et mindre
underskud, men samlet har der været et overskud på
godt 26.000 kr.,, hvilket må siges at være meget
tilfredsstillende. En del af overskuddet skyldes
sponsortilskud på 23.000 kr.

- Turneringer

Til turneringerne har der været et meget flot fremmøde,
hvor vi de fleste gange har været over hundrede spillere
samlet på vore 2 baner.
Der har været en enkelt spiller der udeblev uden afbud
og som har nægtet at betale fee.
Vi bør i 2016 præcisere i betingelserne, at der SKAL
betales fee hvis man melder fra efter tilmeldingsfristens
udløb.
Alle turneringer blev primo 2015 lagt i Golfbox og
banerne blev blokeret og det blev oplyst at de endelige
turneringsbetingelser ville blive offentliggjort
liggjort ca. 4 uger
før turneringen. Desværre skete det et par gange at
tilmeldingen åbnede uden at den turneringsansvarlige
havde fået sat turneringen endelig op.
Vi bør i 2016 tilstræbe at ALLE turneringer er defineret
og sat op inden sæsonstarten, så derr kun er prisen på
turneringsfee, greenfee og evt. mad der udestår.
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3)

Ad 3):
Indtægter:
- Turneringer

Sæson 2016
- Budget input

Udgifter:
- Mødeaktivitet
- Pokaler, indkøb og gravering
- Regionsgolf og Synoptik Cup
- Diverse (måleband m.m.)

4)

15.000 kr.

1.000 kr.
3.000 kr.
3.500 kr.
2.200 kr.

- Turneringsdage

- Åbningsturnering (Sponsor ?)
- SUB-Elite Open (Sponsor ?)
- Forsommerturnering (Sponsor ?)
- Sommerturnering (Sponsor ?)
- Indian Sommer (Sponsor LA Vikar)
- Natgolf (Sponsor ?)
- Afslutningsturnering (Sponsor ?)
- Gullaschturnering (Sponsor ?)

02-04-2016
16-04-2016
22-05-2016
25-06-2016
03-09-2016
10-09-2016
08-10-2016
29-10-2016

Sponsor- og præmieoverblik.

Ad 4):
Ishøj Golfklub har fra LA Vikar modtaget diverse golf
præmier bl.a. bags, bukser, poloer og bolde, til fordeling
blandt Udvalg og KiK, - listepris ca. 14.000 kr.
Derudover sponserer LA Vikar Indian Sommer
turneringen.
Der skal findes sponsorer til de øvrige turneringer.

5)

Næste møde.

Ad 5):
Næste møde :

Mandag den 8. februar 2016 kl. 19.00
6)

Eventuelt.

Ad 6):
Synoptik Cup.
Klubben deltager også i 2016 i Synoptik Cup.
Der skal bedre info ud om turneringen,, f.eks. info i
nyhedsbreve og opdateret stilling på hjemmesiden efter hver
tællende turnering.
Klubbens Synoptik Cup ambassadør i 2016 er Thomas Kruse
Regionsgolf.
Klubben har tilmeldt følgende 5 hold:
B-, C- D-, Senior (+50) og Veteran (+60)

