2016–07–28

Referat fra møde i Turneringsudvalget

Turneringsudvalgsmøde onsdag d. 27. juli 2016 kl. 19.00
Indkaldt:

Afbud:

Dagsorden

Peter Bundgaard Hansen (PBH), Kurt Menne (KM), Jan Hvidberg (JH), Henning
Skovgaard (HS), Michael Krogh Scott (MKS), Thomas Kruse (TK), Bo Boye Busk
Jensen (BB), Jørgen Storgaard (JS), Dorte Martinussen (DM).
Jan Hvidberg (JH) ), Thomas Kruse (TK), Jørgen Storgaard (JS),

Punkt :
1)

Referat fra 2. maj 2016.

Referat :

2)

Sæson 2016
- Økonomi

Ad 2):
Forsommerturneringen gav et overskud på 5.299.- kr.
Dermed har TU’s aktiviteter generet 10.453.- kr. til
klubkassen, hvilket er tæt på det forventede.

- Turneringer
- Regionsgolf

- Synoptik Cup

- Klubmesterskaber slagspil
(17. + 18. september)

Ad 1):
Intet at bemærke

Regionsgolfen er slut for i år. Ingen af holdene blev
puljevindere.
Det har til nogle af kampene været svært at finde spillere
nok til at stille fuldt hold.
PBH indkalder holdkaptajnerne til evalueringsmøde hvor
det foreslås at tilmelding til 2017 skal ske i efteråret. Hvis
ikke det nødvendige antal spillere melder sig, vil holdet
ikke blive tilmeldt.
Da det sidste år var det meget svært at finde spillere nok
der ville deltage i landsdelsfinalen, og da der heller ikke i
år har været udvist særlig stor interesse for turneringen,
vælger vi ikke at deltage i 2017.
- Alle rækker er oprettet i Golfbox. Info om tilmelding skal
med i nyhedsbrev PBH
- Aldersgrænsen for Seniorherre skal ændres fra 55 til 50 år
så vi følger DGU’s anbefalinger. BB
- Pokaler skal indsamles fra sidste års vindere og tjekkes
for indgravering BB
- Der skal indkøbes erindringspræmie til hver række, som
Klubmestrene får til ejendom. HS
F.eks. glas der indgraveres med:
”Ishøj Golfklub
Klubmester 2016
<række>”
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Dagsorden

Punkt :

- Klubmesterskaber hulspil
(24. + 25. september)

- Indian Summer

- Turneringsafvikling
- Tjekliste/drejebog

Referat :

- Evt. mad mellem 1. og 2. runde aftales med FLK. PBH
- Flytning af flagplacering fra lørdag til søndag aftales med
IG A/S. PBH
- Startlister for lørdagens runder offentliggøres onsdag den
14.9. BB
- Scorekort for lørdag udskrives torsdag den 15.9.
MKS/PBH
- Startlister hænges op i klubhus/starterhus torsdag den
15.9. MKS/PBH.
- Henry Rohrberg, Jørgen Bech Storgaard, Jørn Vinther og
Kurt Menne har meldt sig som startere. PBH laver
vagtplan.
- Flag op lørdag kl. 08.00. KM
- Scorekort udleveres på tee-stedet. Startere
- Indtastning af scores for lørdagens 1. runde. BB
- Indtastning af scores for lørdagens 2. runde. BB
- Offentliggørelse af startlister for søndagens runder. BB
- Udskrivning af scorekort for søndagens runder. BB
- Flag ned lørdag. BB
- Flag op søndag kl. 08.00. KM
- Indtastning af scores for finalerunden. BB
- Præmiebord/Præmieoverrækkelse BB/KGU
- Flag ned. BB
- Referat til hjemmeside og lokalaviser. TK?
- 16 deltagere i herrerækken. Evt. 4 eller 8 i damerækken.
De bedste fra slagspil KM kvalificerer sig suppleret af
evt. wildcards.
Startliste/tilmeldinger. BB
- Udsendt forslag til turneringsbetingelser blev
gennemgået og godkendt med følgende tilføjelser:
Max. hcp på 18-huller er 36. Man kan godt deltage med
højere hcp men spiller fra hcp 36.
Der tilføjes spørgsmål om man ønsker at deltage i
spisningen, der sponseres af LA Vikar.
- Gennemgået og godkendt med tilføjelsen af ”Indkøb af
præmier” samt kolonne til ”Ansvarlig.
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Dagsorden

Punkt :
3)

Sponsor- og præmieoverblik.

4)

Næste møde.

5)

Eventuelt.

Referat :

Ad 3):
PBH har aftalt med René Tofteng at Schultz & Co. VVS er
sponsor for afslutningsturneringen lørdag den 8. oktober
med 5.000.- kr.
Ad 4):
Næste møde :

Mandag den 26. september 2016 kl. 19.00
Ad 5):
Intet
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