Møde den 1. August 2017 kl. 18.30 i Maribo Sø Golfklub.
Deltagere: Kenneth Jørgensen, Svend Spuur, Jeremy Twitchett og Kim Frederiksen.
Afbud: Mette Munch Mikkelsen (har fremsendt skriftlige kommentarer til dagsorden)
Dagsorden:
1. Hvordan er sæsonen forløbet indtil nu
a. Træningsindsats og -planlægning
b. Sommerpokal
c. Onsdagstræning
d. Udeblivelse fra kamp - hvad gør vi for at undgå dette fremadrettet og hvad hvis det
sker?
2. Resten af sæsonen
a. Er der spillere nok?
3. Sæsonen 2018
a. Dameelite
b. Herreelite - antal hold
c. Indendørstræning Halsted - egenbetaling
4. Eventuelt
Ad. 1a
Træningsplanlægning med 4 spillere pr. gang er bedre end tidligere år. Der var en klar plan hvem der skulle
træne hvornår og hvilken dag. Måske skulle der sendes en planlægningsliste ud hver måned med nye
datoer og hvem der skal træne hvornår.
Vintertræning velbesøgt 1 gang om måneden med Jeremy og de øvrige gange med Kenneth, som er rigtigt
godt.
Træningsindsatsen var god i starten og efter de første kampe er indsatsen faldet.
Måske skal udvælgelsen til holdet være træningsindsatsen og ikke point fra matcher.
I starten af sæsonen var der gode intentioner om fælles træningsdag herre/dame, men det er efter Mettes
opfattelse ikke sket godt nok.
Ad. 1b
Der reserveres 1 time når der er sommerpokal. Når tilmeldingsfristen er slut, skal der gives besked til
Sekretariatet om eventuel frigivelse af tider, der ikke benyttes. Dette skal ske så hurtigt som muligt.
Der er ønske om at den der sætter en turnering op, også skal kunne booke og slette tider, så det bliver gjort
i en omgang.
Mette ønsker, at handicapgrænsen sættes ned. Det drøftes ved næste møde.
Ad. 1c
Hvis vi ved der ikke kommer nogen til trænings onsdag skal tiderne slettes. Der kan komme
indsigelse/klage over tiderne ikke benyttes.
Der ændres på blokeringen kl. 17.00 - 17.15. Svend gør dette.
Overvejelser om onsdagstræningen skal ændres til anden dag. Intet besluttet, men tages op på næste
møde.

Ad. 1d
Der har til sidste kamp på divisionsholdet været et tilfælde, hvor én spiller udeblev fra kampen, hvilket
havde betydning for de resterende spillere. Der skulle ske en ændring i spilleplan og dette havde en negativ
indflydelse på resultat.
Der skal til evalueringsmøde tages en snak om holdninger til at repræsentere Maribo Sø Golfklub i
matcher.
Der skal laves skriftligt materiale, som fortæller noget om holdninger, konsekvens ved udeblivelse, møder
for sent i forhold til mødetid samt man møder op i en tilstand, de gør man har svært ved at repræsentere
holdet.
Ad. 2a
Der er tvivl om, der mangler spillere til alle hold, men Svend sender en forespørgsel ud til alle, således at
der kommer “styr” på det i god tid. Jeremy, Kenneth og Svend sætter hold i den kommende weekend. Vi
håber der nok til sidste runde.
Ad. 3a
Mette har meddelt, at damerne har evaluering efter sidste runde.
Dameelite skal drøfte punktet under 3b om Senior Veteran.
Ad. 3b
John Petersen har stillet forslag om der tilmeldes et hold i Senior Veteran. Ikke besluttet endnu.
Der skal i sæsonen 2018 kun tilmeldes 2 herrehold. 3. og 5. division.
Hvis der igen skulle blive stillet spørgsmål om lukket hold, er indstillingen at det skal der ikke være
mulighed for.
Ad. 3c
Jeremy modtager betaling fra spillere og sender dem videre til Claus. Kim får at vide, hvis en spiller træner
og ikke har betalt.
Ad. 4
Mette har stillet forespørgsel om overdækning på drivingrange samt etablering af ur samme sted.
Der er stadig et ønske om overdækning af 4-5 pladser, så træner kan benytte det også, bl.a. I forbindelse
med træning af elitespillere og klubbens nuværende og nye spillere.
Kenneth spurgte til ændring af teesteder og fik oplyst at baneudvalget har møde i næste uge, hvor det
drøftes videre og sagen drøftes igen på bestyrelsesmøde ultimo august.

