
Referat af møde i turneringsudvalget torsdag den 26/3-21 kl 16:00 

Til stede var Lennart Milleheim, Ditmar Thomsen og Jeanne Neumann 

• Vi gennemgik mødet der blev afholdt den 15/3-21.  

• Formanden Lennart informerede om hans tanker for udvalget i sæson 21. 

Lennart ville gerne at vi ved hver turnering havde 4 personer 2 om formiddagen og 2 om 

eftermiddagen. Lennart vil kontakte mulige hjælpere. 

Vi talte om præmieuddeling på et senere tidspunkt for de to næste turneringer på grund af corona 

bestemmelserne. Vi håer at kunne lave det med evt: samspisning. 

Lennart har talt med Lars fra Home vedr: præmieoverrækkelse. 

Jeanne har talt med Brian fra shoppen ang. Sponsorering til forårsturneringen. 

• Åbningsturneringen der afholdes den 10/4-21 med løbende start i 3 lige store rækker. Lennart og 

Kalle laver startliste, som offentliggøres onsdag før turneringen. Ditmar kikker med som ”lærling” 

Ditmar og Jeanne, uddeler scorekort og sender boldene afsted og Lennart og taster scorekort evt: 

med en hjælper. 

Der vil være nærmet flag for både kvinder og mænd på hul 18 (Lenneart retter i golfbox) og længste 

drive på hul 2  

• Forårsturneringen afholdes fredag den 30/4 ligeledes med løbende start i 3 lige store rækker. 

Lennart vil kontakte Ib og Peter Basse vedrørende uddeling af scorekort og starter. Ditmar og 

Lennart taster scorekort og får hjælp af Kalle vedr: kvalifikation til hidsiggolfer. 

Hidsig golfer er Jeanne på lørdag og Lennart søndag. 

• Carlsberg flagturnering planlægges på næste møde 

• Klubmesterskaberne som afvikles i august vil vi kontakte Peter Kirketerp og Ib Skovgaard da der 

skal være folk med mere viden end den vi i udvalget har. 

• Under evt: blev det foreslået at tale med Staffan Holmkvist om deltagelse i udvalget alle mente det 

var en udmærket ide og at vi stadig har brug for flere medlemmer i dette udvalg. 

• Næste møde blev aftalt til 29/4-21 kl16:00 i golfklubben. 

Mødet blev afholdt i en god og positiv stemning hvor alle havde gjort sig tanker om vores arbejde i 

udvalget. 

 

På udvalgets vegne  

Jeanne Neumann  

 

 


