Referat fra TUR-udvalg Vest – lørdag den 19. august 2017 i Kolding
Deltagere: Torben Rasmussen (TR), Charlotte Leen (CL), Lasse Nielsen (LN)
Jesper Jensen (JJ), Jørgen Larsen (JL), indtil kl. 13.00 og Ole Drensgaard (OD).
Afbud: Robert Rasmussen
Dagsorden:
1. Referat fra seneste møde
2. Orientering fra TUR-koordinator
3. Ufærdige sager
 Breddemesterskabet, ny dato
 2. div. herrer oprykning
4. Evaluering af sæson planlægning 2017-18
5. Orientering fra:
 Nord – Midt – Vest – Syd - Fyn
6. Årshjul
7. Økonomi/budget
8. Stævner
 Indbydelser
 Bestilling af baner
9. Forslag til halkontrakt (JL)
10. FB vil gerne afskaffe dommerne, hvad er udvalgets holdning?
11. Næste møde
12. Eventuelt
AD 1 – Referat fra seneste møde godkendt.
AD 2 – TR orienterede sidst. SAMS ungdomsstævne flyttet p.ga. ligakamp.
Problemer vedr. ungdomspuljer ang. tid og baner JJ tager aktion på dette.
Gennemgang af velkomsthilsen til klubberne. TR sørger for rettelser m.v. inden udsendelse
til klubberne.
Indbydelser til Øst/vest match udsendt.
TR har nægtet flytning af kampe for 2 klubber.
Propositionerne gennemgået.
To ungdomshold trukket af RBK 90. HIK-bowling har trukket et damehold i JFT.
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AD 3 – Breddemesterskabet aflyst grundet tidsnød. Ny dato bliver 7.-8. april 2018. TR og
OD snakker med hallerne om flytning af tiderne, og spørger ind til om de nye datoer.
Vedr. oprykning til 2. div. herrer, hvad gør vi hvis 1 hold har 1. div. Vi skal være klar til at
følge op til dette, hvis der kommer en sådan situation.
Mappe 2018-19 laves med nye huske-punkter til næste sæson. Lægges på One-Drive.
AD 4 – JJ orienterede om forløbet af denne sæsons planlægning. Følgende skal forbedres:
Klubberne orienteres om hvilke hold der er i de forskellige rækker.
For mange ændringer i AK-planen efter planlægningen efter TUR-planlægning. Hvad gør vi
fremover? CL skal prøve at stramme op overfor alle.
De ansvarlige i hallerne skal notere/melde ind hvilke datoer der evt. er optaget i hallerne.
JJ+OD får lavet et udkast til (elektronisk skema) som klubberne SKAL udfylde inden TURplanlægningen, snakker med Nils Jensen om dette.
AD 5 – Syd JL, enkelte klubber har JL snakket med vedr. klubber som spiller i 2. div. ang.
udfyldelse af scoretavler m.m. Ros for planlægningen i TUR-Vest udvalget.
Nord OD, når en klub har to hold i samme række, skal vi fremover prøve at tilstræbe at de
spiller i første runde af én turnering. JFT olieprofil – 2012 profilen bruges. JFT priser er på
hjemmesiden. Betaling opkræves af de enkelte haller.
Midt Robert, Robert har sendt til alle om hvad der rører sig i Midt, se skriv.
Vest JJ, intet.
Fyn CL, laver selv et ”Oldies” stævne for at damer på 45+ også kan deltage. CL er tovholder.
AD 6 – Se under One Drive under 2017-2018.
OD+TR, sørger for at indbydelse til JM Mix bliver lavet. OD kontakter Herning for at høre
om en start fredag aften, og hvor tidligt vi kan komme ind lørdag og søndag.
AD 7 – TR sender noget til udvalget vedr. økonomi og budget.
AD 8 – FM Mix og JM Mix, begge arrangementer vedr. økonomi, kan ses på One Drive
2017-18. Bestilling af baner FM = OK. JM – OD kontakter Herning.
AD 9 – Forslaget fra JL snakket igennem. Bliver taget på som et punkt på mødet i Fredericia 26.08.17. Vi afventer udfaldet.
AD 10 – TUR-udvalg Vest fastholder at der også fremover skal være dommere.
Gerne spillende.

TUR-udvalg
Vest
Side 2

AD 11 – Næste møde afholdes onsdag den 22. november 2017, kl. 18.00 i Viby, v/Robert
Rasmussen, han finder sted som sidst og sørger for noget mad. JL møder først ind kl.
18.30.
TR sørger for dagsorden i god tid.
AD 12 – Billeder af udvalget til hjemmeside Vest, tages på næste møde, OD tager kamera
med, og sørger for at tage nye billeder af alle.
Lasse Nielsens e-mailadresse er åbenbart forkert, vest-tur5@bowlingsport.dk er optaget til
anden side. OD sørger for at kontakte forbundet (Jan Donde) for at få en ny mailadresse til
ham.

Referent
Ole Drensgaard
Hobro, den 28. august 2017
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