Referat fra TUR-udvalg Vest – onsdag den 22. marts 2017 - Middelfart
Deltagere: Torben Rasmussen (TR), Robert Rasmussen (RR), Charlotte Leen (CL), Jesper
Jensen (JJ) og Ole Drensgaard (OD).
Afbud fra Jørgen Larsen (JL).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Orientering fra TUR-koordinator
Årshjul – hvor langt er vi?
Propositionerne for alle seniorrækker
Nye tiltag?
 Vest mesterskab Oldboys og Oldgirls
Ungdom?
Repræsentantskabsmøde Tårnby (20. maj 2017)
Bordet rundt
Næste møde
Eventuelt

AD 1 – JL deltager ikke lige p.t. i flere møder – kan dog kontaktes pr. telefon. TR har bedt
ham om at deltage i mødet hvor vi planlægger puljer og holdinddelinger. JL laver planlægningen for 1. division damer og herrer.
Snoobi i 3 mands pulje Syd 2, er indtrådt efter to runder. Har forespurgt om de kan få point
for disse runder. Udvalgets holdning er = det kan de ikke. TR svarer.
JM senior, foreslås flyttet fra Fredericia til Bowl’Fun’Fun, Holstebro. Ang. Ungdom kommer
der besked til TR senere fra Ole Christensen.
Orienterede om mødet afholdt i Vest-udvalget. Næste møde er 6. april 2017. Udvalget skal
på jagt efter en ny budgetansvarlig, da Bente Christensen holder.
Vest-mesterskaberne (Regionsmesterskaber) flyttet fra 7.-8. oktober til 19.-20. august 2017.
Flyttet til Odense i stedet for Middelfart.
AD 2 – Årshjul – udvalget gennemgik det. Skulle der være kommentarer bedes de sendt til
TR hurtigst muligt.
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AD 3 – Propositioner = sådan staves det fremover. Det ligger på One Drive – bedes læse
det igennem hurtigt. Kommentarer sendes til TR, inden den 1. april 2017.
AD 4 – Der er kommet forslag om afholdelse af Vest-mesterskaber for Oldies.
Udvalget syntes det er OK. Dette vil blive afholdt 17.-18. februar 2018.
Tovholdere vil vi bede Nils Jensen og Mimi Jacobsen om at være, sammen med OD fra udvalget.
AD 5 – Ungdom. Alle i udvalget skal prøve at tænke på et nyt medlem fra Ungdom, som vil
med i TUR-udvalg, Vest, som ungdomskonsulent..
Ungdomsleder Ole Christensen vil sende et nyt forslag til TR om afvikling af spillemåder til
den kommende sæson.
AD 6 – Repræsentantskabsmøde Tårnby. Der skal være møder i Øst og Vest-udvalgene
kl. 10.30. Derefter frokost, inden DBwF, rep. mødet, som er kl. 13.30.
Alle fra TUR-udvalg, Vest deltager.
AD 7 – Bordet rundt. JJ, har snakket med JL, som stadig ikke har fået sine telefonpenge. JJ
selv har kun modtaget 300,00. TR tager sig af dette. Tovholdere til JM Mix er JJ og OD.
AD 8 – Næste møde bliver 11. juni 2017, kl. 10.00 i Kolding. Her skal der laves holdinddeling, puljeinddeling, LP og JFT. Der vil blive sendt særskilte opgaver til hvert enkelt medlem
i udvalget fra TR.
Der blev aftalt møder vedr. Turneringsplanlægning følgende steder:
Kolding – 17. juni 2017, kl. 10.00.
Hjørring – 18. juni 2017, kl. 10.00
Herning – 24. juni 2017, kl. 10.30/11.00
AD 9 – Eventuelt – Forslag om fast dagsorden udleveret. Sendes med dette referat som
vedheftet fil, er der kommentarer eller tilføjelser, så giv lige OD en mail.
HUSK – at snakke om halkontrakter næste gang,
forslag fra JL, ligger på One Drive.

Referent
Ole Drensgaard
Hobro, den 30. marts 2017
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