
Referat fra møde i elitens koordineringsudvalg 12. april kl. 19.15 i klubhuset 
Til stede: Jesper Thøger Christensen, Jens Egsdal Laursen, Helle Rahbek, Helene Jensen og Kristian Jeppesen 
Afbud: Jens Nielsen, Casper Munk og Esben Larsen 
Referent: Jesper Thøger Christensen 
 

Spillertøj 
Damerne skal ikke have tøj i år. 
Herrerne skal have polo. Det besluttes at vi vælger den mørkeblå polo. 
Jesper spurgte til muligheden for at bestyrelsen hvert andet år ville give et ekstra tilskud til eliten for indkøb 
af polo. Helle vurderer at der ikke umiddelbart vil være opbakning til øget budget for eliten. Altså vil der 
blive en delvis egenbetaling af polo. Herrernes udvalg beslutter hvad denne skal være for at få budgettet til 
at gå op. 
 
Budget 
Fortsat 4.000 kr. for damerne og 10.000 for herrerne. 
Herrerne har i budgettet afsat en mindre pulje til spillernes deltagelse i individuelle eliteturneringer. Den 
eneste spiller som har søgt midler hertil er Jesper Thøger Christensen. 
Med et budget på 4.370 kr. alene i turneringsfee spørger Jesper til om bestyrelsen vil give en ekstrabevilling 
for deltagelse i disse turneringer. 
Jesper er inhabil under behandlingen af dette punkt og går derfor ud af mødelokalet. 
Det øvrige udvalg beslutter i første omgang at give en ekstra bevilling på 200 kr. pr turnering for de 3 første 
turneringer, hvorefter der igen kan tages stilling til yderligere støtte. 
Herrernes udvalg beslutter hvad støtten fra det ordinære budget skal være. 
 
Status på træning 
God opstart på sæsonen med indendørstræning i Volstrup. 
Opstart på udendørs træningen har været kold, men nu kommer varmen, så vi kan komme mere op på 
shortgame arealet. 
Med op til 14 herrer ved sidste træning er det vigtigt der fremadrettet bliver lavet 2-3 stationer som man 
kan cirkulere imellem. 
 
Opfølgning på gennemførsel af spillersamtaler 
Herrerne - Kristian har modtaget skema fra ca. halvdelen af herrerne. 
Damerne - Kristian mangler skema fra et par stykker. 


