Referat fra TUR-udvalg Vest
onsdag den 31. januar 2018, hos Jørgen Larsen
Deltagere: Torben Rasmussen (TR), Lasse Nielsen (LN), Jesper Jensen (JJ), Jørgen Larsen (JL) Charlotte Leen (CL) og Ole Drensgaard (OD).
Afbud: Robert Rasmussen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Referat fra seneste møde
Orientering fra TUR-koordinator
Bordet rundt
Holdturnering 2018-2019
Propositioner for alle rækker
Hvad skal vi tilbyde
Skal der ændres noget
5. Rep.møde i Fredericia
6. Årshjul
7. Økonomi/budget
8. AK plan 2018-2019
9. Næste møde
10. Eventuelt
AD 1 – Referat fra seneste møde godkendt.
AD 2 – TR orienterede siden sidst.
Der har været ca. 90 kampflytninger til dato.
Vedr. JM, skal der fremover skrives til TUR-ledelse med et skriv om velkomst, dommere
m.v.. Til nuværende JM er der 100 tilmeldinger.¨
UJM – der skal flere tilmeldinger til, ellers må startgebyret sættes op.
FM – 6 flere tilmeldinger end sidst.
AD 3 – LN UJM i den forgangne weekend gik godt. Herunder INFO-møde med klubberne,
som også gik godt, med en masse god snak om fremtiden.
JJ – vedr. mail fra Split, svarer JJ på denne med CC til udvalget.
JL – lidt flere fejl til LP-runden i Tønder end normalt, men disse blev løst. JFT kun positive
respons.
OD – kig på runder til næste sæson, bred dem måske mere lidt bedre geografisk.
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Vest mesterskaber, der skal laves indbydelser både til klubber (ingen farvebund) og hjemmesiden (gerne farvebund), disse sendes til NJ medio februar – TR ordner dette. Olieprofilen til mesterskabet bliver JFT-profilen 2017-2018.
CL – I.A.B.
LN – møde i Odense om ungdommens fremtid. Der er blevet beskåret 100.000. Konsulent
skal ansættes for at fremme ungdommen i landet.
TR – I.A.B.
AD 4 – Forslaget fra Nils Jensen om ændring af 3. division herrer, kunne ikke nyde fremme.
TR giver besked til Nils Jensen på mail. Vedr. ungdom LN skriver/ringer rundt til klubberne,
med besked om svar tilbage ultimo februar. Propositioner til næste sæson JL+TR er tovholder på dette. Hvis andre har kommentarer sendes disse til TR, ultimo februar.
AD 5 – Forslag fra Nils Jensen om ændring af tøjparagraffen. TUR-udvalg sender forslaget
til forbundet, da vi mener det er et godt forslag fra NJ. Forslag fra TR vedr. puljer og udeblivelse, stilles igen af TR.
AD 6 – Vi skal have lavet et ordentligt Årshjul, som vi kan arbejde ud fra. CL laver udkast til
næste møde.
AD 7 – Vi er ikke beskåret i Vest-udvalget for 2018-2019.
AD 8 – Rettelser af JFT runder til næste sæson, CL har tilrettet det på AK-planen. TR spørger DT-leder Lise Mollerup om uge 44 til liga damer (4.11.18).
AD 9 – Onsdag den 11. april 2018, kl. 18.00,
hos Jørgen Larsen, Stenhøj Vænget 35, 7000 Fredericia.
AD 10 – HUSK der skal laves budget for JFT finalen 2018-2019 (6440,00).
Foreløbig plan for planlægningsmøder for turnering 2018-2019:
10. juni 2018 – Hobro – sammensætte rækker, JFT puljer m.m.
17. juni 2018 – Kolding, deltagere JJ-TR-OD, samt de halansvarlige
23. juni 2018 – Hjørring, deltagere JJ-OD samt halansvarlige
24. juni 2018 – Herning, deltagere TR-JJ-OD, samt halansvarlige

Referent
Ole Drensgaard
Hobro, den 22. februar 2018
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