Referat fra TUR-udvalg Vest
onsdag den 11. april 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.
5.
6.
7.
8.
9.

Referat fra seneste møde
Orientering fra TUR-koordinator
Bordet rundt
Oprykningsspil fra 2. division herrer
Medaljeudleveringsplan for holdturneringen
Evaluering af Breddemesterskab
Årshjul
Økonomi/budget
Holdturneringen 2018-2019
Indbydelser
Turneringsplanlægning
10. Olieprofiler
11. Repræsentantskabsmøde i udvalg Vest og DBwF
Hvem er med?
Nogen der har nogen ”klager” vi skal tage med?
Udvalg Vest, valg og udpegning af udvalg
12. Næste møde
13. Eventuelt
AD 1 – Referat fra seneste møde godkendt.
AD 2 – TR orienterede siden sidst.
Møde med FB om hvordan det går i Vestudvalget. TR og Bente Christensen deltog. Kurt
Gaundorff fratræder som formand, ny skal findes.
Oldboys og -girls mesterskaber afholdt i Viby, med stor succes.
Semifinaler og finaler i JFT afholdt, uden problemer, dog skal der måske laves en ny olieprofil til næste sæson. LP-finale afholdt i Hobro, alt var OK.
Propositionerne er kommet retur, og skal bare lige småjusteres inden de endelig godkendes
hos FB, sendes senest 15. april 2018.
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Halkontrakter, Vest laver selv nogen til den kommende sæson, da FB ikke er færdige med
de endelige sæt endnu.
AD 3 – JL og JJ orienterede. Placeringen er Bowl’N’Fun, Horsens, den 5. maj 2018. Brev
sendt til de klubber som har 2. division herrer. Efter 14. april 2018, kender man deltagerne,
som får direkte besked.
AD 4 – TR og OD har snakket sammen og lavet en liste over hvem der fordeler og sender.
TR havde medaljer med, og fordelte det til dem som har fået tjansen med at sende ud til
klubberne.
AD 5 – Breddemesterskab afholdt 4 steder (Hjørring, Viborg, Tønder og Odense), med
samlet 125 deltagere. Dette stævne fortsætter også i næste sæson, dog kun 2 steder i Jylland, (9. og 10. marts 2019). Idéudvalg JL og LN.
AD 6 – LN ikke ungdomsleder i KIF Trekanten mere.
Orienterede om ungdom generelt, bl.a. med den undersøgelse han har haft gang i blandt
ungdomsklubber i Jylland, ikke nået alle, men dog et rimeligt antal. God respons fra de
klubber han har talt med.
JL – Tønder breddestævne forløb OK, ikke de store baneproblemer som sidst der var noget
i Tønder. Har besøgt Oldies-stævnet i Vejle, syntes det var meget hyggeligt, og kunne se at
alle hyggede sig om den lille runde kugle.
AD 7 – CL havde tilsendt hendes forslag til Årshjul til alle medlemmer i udvalget. Dette blev
gennemgået og justeret. CL sender en færdig plan til alle i udvalget, når den er færdig, gerne inden mødet den 10. juni i Hobro.
AD 8 – TR orienterede om økonomien og budget. Ser ud til at holde hele vejen igennem.
AD 9 – Indbydelser til klubber og hjemmeside, TR laver dette.
Tilmeldingen åbner den 5. maj 2018, og sidste frist er den 5. juni 2018.
Turneringsplanlægning i Hobro 10. juni 2018, alle møder op, OD finder et nyt sted, da vi
skal betale for at være på DS Arena (stadion).
Rundedatoer, JJ – se ligeledes den mail som TR har sendt til alle den 23. april 2018.
CL sender en AK-plan til alle, når den er tilrettet (er vedheftet den, 23.04.18).
Endelige datoer for planlægningsmøder følgende steder:
 16. juni – Kolding, kl. 9.00 – TR-JJ-OD.
 17. juni – Hjørring kl. 10.00 – JJ-OD
 24. juni – Herning kl. 10.00 – TR-JJ-OD
 OD sørger for reservation i Herning, TR/LN i Kolding, JJ i Hjørring.
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AD 10 – Fremover tager OD sig af olieprofiler, dette for at aflaste TR.
Der skal laves profiler til følgende:
JFT – let
JM single/double – middel
JM mix – let
Oldboys og -girls stævner, samt Vest mesterskabet for Oldies – middel
Breddemesterskab Vest – let
Profilerne må gerne foreligge den 10. juni 2018 til mødet i Hobro, hvis det kan lade sig gøre.
Når der skal fremstilles nye profiler (Michael Brændeskov), så skal navn på oliemaskine
oplyses, samt hvilken type olie de bruger i det daglige.
AD 11 – Alle udvalgsmedlemmer deltager i repræsentantskabsmødet.
Vest udvalget skal have ny formand, da Kurt Gaundorff ikke ønsker at fortsætte.
Ole Guldager og Bente Christensen fortsætter.
TR vil gerne fortsætte som formand for TUR-udvalget, og resten i udvalget vil også gerne
fortsætte, dog har Robert Rasmussen meldt fra. TR har forslag om nyt medlem nemlig
Klavs T. Eriksen.
AD 12 – Næste møde afholdes som et dagsmøde i Hobro den 10. juni 2018, kl. 10.00. Der
er foreløbigt afbud fra JL.
Nærmere besked, om hvor det skal være kommer.
AD 13 – I.A.B.

Referent
Ole Drensgaard

Hobro, den 27. april 2018
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