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Referat af møde d. 8. september 2020 

 

Deltagere: IL Ib Lyng / formand 
HF Henrik Fogtmann 
PJa Peter Jacobsen 
PJe Peter Jelstrup 
VL Vibeke Lund 
 

Afbud: IR Inge Roijer 
JN John Nielsen 
 

Referent PJe 
 

 
Ad. 1. Sidste referat 

Ad. 3., 3. sætning ang. udlevering af pin placeringer: 
Hele sætningen fjernes, da der ikke udleveres pin placeringer til deltagerne i hverken 
Klubmesterskaberne eller Klubmesterskaber Aldersopdelt. 
 
Ad. 4. IL oplyser at turneringsleder for Asserbo Pokalen er blevet ændret efter referatets 
godkendelse, fra JN til IL. 
 
 

Ad. 2. Resterende turneringer i år 
Resterende turneringer kører som planlagt, og indtil videre med ordinære overrækkelser af 
præmier i forbindelse med turneringerne.  
Følgende turneringer er planlagt til den resterende del af sæsonen: 
Klubmesterskaber Aldersopdelt og for begyndere, Greenkeepernes Hævn, Frivilligdagen, 
Asserbo Pokalen, Ande Scramble, Vinter Fourball og Juleturnering. 
 
Bemandingen til Klubmesterskaber Aldersopdelt og for begyndere skal forstærkes, så IL vil 
indkalde så mange hjælpere som det er muligt.  
Bemandingen til Asserbo Pokalen, Ande Scramble og Vinter Fourball er OK. 
HF ønsker dog at der kommer én på som kan styre banko i forbindelse med Juleturneringen. 
Et forslag kunne være Arne K. Larsen. 
  
 

Ad. 3. Skitseoplæg til TU-plan 2021 
Første udkast til næste års turneringsplan blev udarbejdet, indeholdende de samme 
turneringer som var oprindeligt programsat i 2020. 
Planen forelægges bestyrelsen, så de får mulighed for at komme med kommentarer, 
hvorefter vi arbejder videre med den på næste TU møde. 
 
 
 



Ad. 4. Jubilæumsforberedelse 
Der blev debatteret hvorvidt der skal ekstra turneringer i spil i den egentlige jubilæumsuge 
(uge 27), eller om vi skal forsøge at sprede evt. aktiviteter ud over sæsonen.  
Der blev stillet forslag om at vi f.eks. kunne afvikle Cross Country, enten på 9 eller 13 huller, 
eller at vi forsøgte at spille den gamle 9-hullers bane, f.eks. som en scramble. 
 
 

Ad. 5. Eventuelt 
IR har meddelt IL, at hun ønsker at træde ud af TU da hun har for mange andre aktiviteter 
som også kræver hendes tid og opmærksomhed.  
Dette ønske er naturligvis blevet efterkommet, og vi opfordres alle til komme med forslag til 
en erstatning, som måske også kunne fortsætte de fine journalistiske aktiviteter IR har stået 
for indtil nu. 
 
Næste møde tirsdag 6. oktober kl. 18:00. 
 
 

 


