
Referat fra turneringsudvalgets møde den 6. april 2017 kl. 16.30 – 18.00 
 

Deltagere: Jørgen Riedel, Mette Munch Mikkelsen, Niels Gram, Villy Poulsen, Susanne Rasmussen. 

Afbud: Claus Bo Jensen 

 

Udvalgets medlemmer: 

 

Thomas Keller, Susanne Keller og Henrik Holm har valgt at forlade udvalget. Vi takker dem alle 3 for deres indsats. 

Indtil videre består udvalget af: 

 

Susanne Rasmussen  

Mette Munch Mikkelsen 

Niels Gram 

Jørgen Riedel 

Villy Poulsen 

Claus Bo Jensen 

 

Hvis der er interesserede, som ønsker at blive medlemmer, så er de velkomne til at henvende sig til udvalget. 

 

Matchkalender: 

 

Ajourføres og lægges på hjemmeside. 

Åbningsmatch spillet den 2. april. Stor tak til Susanne og Thomas Keller for god afvikling af matchen. Og stor tak til 

Jørgen Knudsen fra aage maagensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab for meget flotte præmier. 

Golfbreaks har desværre valgt at trække sig fra sommermatchen den 22. juli, og det har betydet, at denne match er 

aflyst. Vi har valgt så vidt muligt at friholde juli måned for klubmatcher. 

Der er planlagt én officiel 9-hullers match den 11. august for golfere med hcp over 28,1. Dette forsøger vi i 

samarbejde med introudvalget at udvide til én 9-hullers match hver måned – juli undtaget, for at gøre nye 

medlemmer mere fortrolige med det at deltage i en match. Samtidig er det vores håb, at flere kan få et netværk 

gennem disse matcher, så de kan fastholdes i lysten til at spille golf. 

 

Afvikling af matcher/golfbox: 

 

Alle matcher for året lægges på golfbox snarest. 

Udvalgets medlemmer var stemt for at komme på turneringlederkurser. Dette for at flere kan arbejde med 

opsætning og afvikling af matcher i golfbox. Det bliver sårbart, hvis kun én eller to er fortrolig med systemet. 

 

 

Regionsgolf: 

 

Ny koordinator i regionsgolf er Susanne Rasmussen. 

I A-rækken har Trelleborg og Marielyst trukket sig.  

I D-rækken har CGC trukket sig. 

 

Sommerturnering hulspil: 

 

Mette og Jørgen står for denne. 

 

Klubmesterskaber:  

 

Turneringsbetingelser for disse udarbejdes og offentliggøres senere. Derudover arbejdes der på andre tiltag ifm 

afvikling af klubmesterskaberne. 

 



Eventuelt: 

 

Ønske fra udvalget om en officiel Facebook side i klubben. 

Sende info om matcher mm. via medlemmernes mail i golfbox – hvis man ikke lige kommer i klubhuset og ser diverse 

opslag om hjælp til matcher mm, så er mailkorrespondance en mulighed. 

Har du som medlem ønsker eller idéer til turneringsudvalget, så send os meget gerne en mail. 

Har du ris eller ros omkring afvikling af klubmatcher, så hører vi også meget gerne dette. 

Støt vore sponsorer – de støtter os. 

 

Udvalget ønsker alle en fantastisk golfsæson 2017. 

 

Referent: Susanne Rasmussen 

 

 

 


