2016–04–13

Referat Turneringsudvalget

Turneringsudvalgsmøde onsdag d. 13. april 2016 kl. 19.00
Deltagere:

Peter Bundgaard Hansen (PBH, Jan Hvidberg (JH), Dorte Martinussen (DM).

Fraværende: Stanley Thomsen (ST), Bo Boye Busk Jensen (BB), Jørgen Storgaard (JS), Kurt Menne
(KM), Henning Skovgaard (HS), Michael Krogh Scott (MKS), Thomas Kruse (TK).

Punkt :

Referat :

Dagsorden
1) Referat fra 29. februar 2016.

Ad 1):
Godkendt uden bemærkninger

2) Sæson 2016.
- Økonomi

Ad 2):
TU’s mobil 93 84 29 99 kan nu modtage betalinger for
turneringsfee fra både Swipp og MobilePay.
Målebånd er indkøbt.
Åbningsturneringen gav et overskud på 4.954.- kr.

- Turneringer

Generelt
Standardgebyrer og Klubgrupper i Golfbox er tilrettet så
der ved tilmelding beregnes greenfee for
flexmedlemmer.
Klubbens generelle turneringsbetingelser er tilrettet og
opdateret version lagt på hjemmesiden.
(Turneringsafbrydelse og betaling med
MobilePay/Swipp)
Åbningsturnering den 2. april.
99 deltagere på Mesterskabsbanen.
18 deltagere på Intermediatebanen.
70 deltog i spisning efter turneringen.
Start kl. 10 på IM var tidligt, - de var hurtige og brugte
kun godt 2 timer, så der var for lang ventetid inden
præmier og mad.
Det blev drøftet hvad vi gør med præmier, hvis
præmietagerne er gået inden præmieoverrækkelsen.
Klubbens generelle turneringsbetingelser siger man
fortaber retten til præmier, hvis man ikke er til stede med
mindre fraværet er nødvendiggjort af ganske særlige
omstændigheder og er aftalt med turneringslederen.
Det vil fremover blive præciseret i de enkelte
turneringer.
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Ishøj Elite Open den 9. april.
62 deltagere (heraf 49 gæster) med hcp fra +1,5 til 10,4
Starten udskudt 30 min. p.g.a. nattefrost.
Bortset fra lidt logistikproblemer med frokosten var der
ros til både arrangement og bane fra spillerne.
Forsommerturnering den 22. maj
- Sponsor. JH undersøger om dbramante1928 vil tage
den.
- Opsætning i Golfbox PBH.
Stableford, 3 herrerækker og 1 damerække, max 120,
tæller til Synoptik Cup. Sidste frist for tilmelding onsdag
den 18. maj. (IM: 2 rækker)
- Spisning efter. PBH har aftalt en pris på 100.- kr.
- Præmier:
4 x 1. pr.
4 x 2. pr.
4 x 3. pr.
2 x tættest flag (hul 3 og 7)
4 x længste drive
- Flag op/ned: Kurt ?? (spørges)
- Baneservice: Annette ?? Og Henry ?? (spørges)
- Startlister og Scorekort: Torsdag den 19.5. PBH og ??
- Udlevering af scorekort/betalingsopkrævning: PBH
- Indtastning af scorekort: PBH og JH og ??
- Præmiebord/præmieoverrækkelse: TK ?? og ??
Regionsgolf
Holdkaptajner er valgt:
B-rækken – Peter Cramer
C-rækken – Anita Nielsen
D-rækken – Peter Langballe Sørensen
Senior C – Jesper Gehrke
Veteran C – Jørgen Kjær Hansen

3) Sponsor- og præmieoverblik.

Der holdes opstartsmøde med holdkaptajnerne tirsdag
den 19. april.
Det er MEGET få damer der har meldt sig, så der ligger
en opgave til alle holdkaptajner med at få flere damer til
at spille, hvis man skal kunne stille med fuldt hold.
Ad 3):
Mulige sponsorer kunne være Grøn Entreprise, Salon
Care, dbramante1928, MP Byg & Bad, Stig's Polerservice
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4) Næste møde.

Ad 4):
Næste møde :

Mandag den 2. maj 2016 kl. 20.00
(Hovedemnet er Klubmesterskaberne – og evt.
udarbejdelse af en drejebog)
6) Eventuelt.

Ad 6):
Næste turnering i TU-regi er først den 3. september.
PBH laver en doodle med forslag til nogle datoer sidst i
juli.
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