
Eliteudvalgsmøde den 3. oktober 2018 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

Referat 

 

Tilstede: Kristian, Jens Nielsen, Helle, Casper, Jesper og Helene 

Afbud: Esben og Jens Egsdal 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden -  

dagsorden er godkendt.  

 

2. Evaluering af sæsonen  

Både herrerne og damerne har holdt møde. 

Herrerne: 

Første holdet kæmpede med om førstepladsen indtil sidste spil-weekend, men tabte. Det har været 

de sidste 10%, der har manglet. Øget træningsindsats og prøvespil for nogle spillere ville også have 

gjort en forskel. 

Andet holdet lå nummer to inden sidste weekend, men uden mulighed for at vinde puljen.  

Generelt er holdånden blevet styrket og man har oplevet god opbakning holdene imellem.  

Træningsindsatsen har været svingende, men der har altid været en fast gruppe som er kommet 

mere eller mindre hver gang, så der det meste af tiden har været mindst 6-8 mand til træning. 

Truppen er for nyligt blevet udvidet med to spillere fra Aalborg, mens spillere i periferien af truppen 

har valgt at stoppe med elitegolf. 

Spillernes inddeling i kategorier vil blive justeret så dem der gerne vil træne, spille og udvikle sig får 

bedre muligheder herfor. 

Herrerne har været behjælpelige ved frivilligt arbejdet. Herunder 2x grill af pølser til klubturneringer og 

2x opsamling af bunker med afskårne grene og brombær på bagni. 

 

Damerne:  

Der har været en god træningsindsats. Damerne blev nummer to. Damerne tabte deres to kampe på 

det korte spil. 

Træningen har været ok, men træning hver torsdag er for meget.  

Damerne har ikke benyttet sig af de gratis lektioner. 

Truppen er blevet udvidet med tre spillere.  

Damerne var behjælpelige ved modeshowet. 

 

3. Budget  

Damerne har brugt knap 3.500 kr på spillertøj. De går tilbage til klubben (herrerne) 

Herrerne har brugt 11.469 kr. Det skal undersøges om, der er konteret udgifter til pølser til 

klubturnering. Den bliver taget med Poul.  

 

4. Evaluering af klubmesterskaber 

Damerne ville gerne have haft mulighed for at kunne spille den anden weekend, hvis man ikke kan 

deltage den første. 

Herrerne var tilfredse. 

 

Nye forslag: Mulighed for at tilmelde sig anden weekend, fylde op efter handicap, efter slagspils-

placeringerne. Spille 3 gange 9 holder for damernes vedkommende. For damernes vedkommende 

spille salgspil netto kombineret med stableford. 

 

 



5. Ønsker til næste sæson 

Herrerne vil gerne træne onsdag, hvis muligt. Herrerne skal dog have undersøgt det med de øvrige i 

truppen. Det betyder, at begynderne skal flyttes - den tager Kristian med begynderudvalget, hvis det 

bliver aktuelt.  

 

 

Damerne: træning en torsdag - afprøve på banen næste gang. Fokus på kort spil. Snakke om mere 

selvtræning. 

 

 

6. Eventuelt 

Jesper tager kontakt med forretningsudvalg mht ønsker om budget. 

Jesper melder 1 damehold og to herrehold til kval-rækken 

 

7. Næste møde 

d. 6.februar kl. 19.  

Punkter til dagsorden meldes ind til Helle 

 

 

 


