Forretningsorden og opgaver for
Junior udvalget i Odense Golfklub
Formål:
•

•
•

•
•
•

At sørge for at juniorarbejdet (miniputter, lilleputter, juniorer, ung seniorer) i Odense
Golfklub skaber de bedst mulige rammer for alle juniorer, elite såvel som bredde
gennem et aktivt klub liv på banen såvel som i klubben.
At medvirke til at skabe motivation og give juniorerne størst muligt personligt udbytte
af spillet både i fritiden og i forbindelse med konkurrencer.
At arbejde for udvikling af juniorer, der kan repræsentere Odense Golfklub i Dansk
Golf Unions - arrangementer, Aon juniortour, Ranglisteturneringer samt andre
juniorturneringer i Danmark, og på lang sigt tillige internationalt.
At sørge for arrangementer/aktiviteter, som tilgodeser såvel sociale som spillemæssigt
sammenhold for juniorerne, så de bedre fastholdes i klubben.
At medvirke til at trænerteamet altid er med på den nyeste udvikling inden for
juniorgolf. Herunder uddannelse og redskaber til at forbedrer juniortræningen.
At medvirke til at antallet af juniorer, lilleputter og miniputter udgør ca. 5 % af det
samlede medlemsantal

Hvordan
Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren og
trænerteamet.
Ved at have præcise arbejdsopgaver til medlemmerne i juniorudvalget og til forældre som
ønsker, at hjælpe til.

Hvem
Bestyrelsen udpeger en formand for juniorudvalget. Formanden sammensætter selv
udvalget, der består af 5-7 medlemmer.
Holdledere og ledere af andre arrangementer kan tilknyttes udvalget.
Bestyrelsen godkender det endelige udvalg.
Når udvalget er sammensat og godkendt, udarbejder formanden en liste over
medlemmerne – bilag 1.
Listen offentliggøres på hjemmesiden.

Kommunikation
Udvalget refererer direkte til Golfmanageren. Emner der ønskes behandlet på
bestyrelsesmøder sendes til Golfmanageren.

Beføjelser/opgaver
•

Udvalget udarbejder forslag til junioraktiviteter, deltagelse i turneringer m.v. og styrer
aktiviteterne gennem året.

•
•

•
•
•

Udvalget afholder minimum 1 gang om året et tiltag for at gøre opmærksom på junior
golfen.
Udvalget sikrer at der holdes fokus på de vigtigste kriterier når det gælder børns valg
af fritidsaktiviteter nemlig at det skal være sjovt og medvirke til at skabe nye
venner/kammerater
Udvalget sørger for at have præcise arbejdsopgaver til medlemmerne i juniorudvalget
og til forældre som ønsker, at hjælpe til
Udvalget medvirker til at v trænerteamet altid er med på den nyeste udvikling inden
for juniorgolf
Udvalget udarbejder en handleplan - bilag 2.

Møder i udvalget
Der afholdes minimum 2 årlige møder i udvalget samt efter behov med bestyrelsen
og/eller Golfmanageren.
Formanden indkalder til møderne og udsender dagsorden med kopi til Golfmanageren.
Udvalget er beslutningsdygtigt såfremt minimum halvdelen af medlemmerne er til stede.
Udvalget træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Golfmanageren kan deltage i udvalgsmøderne, men har dog ikke stemmeret.
Formanden sørger for, at der sendes et godkendt referat fra mødet til Golfmanageren
senest 7 dage efter mødet.
Forplejning i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder sker med en kop kaffe/the.

Budget
Udvalget udarbejder et regnskab ved sæsonens afslutning samt et forslag til budget for
den kommende sæson ud fra forventninger om forbrug. Dette skal være bestyrelsen i
hænde 1. november.
Bestyrelsen afsætter herefter et rammebudget, som tilbagemeldes til udvalget i januar.

Ændring af forretningsorden
Bestyrelsen vurderer hvert år, om ”Forretningsorden og opgaver for turneringsudvalget”
skal justeres.
Udvalget kan komme med ændringsforslag til forretningsordenen, der sendes som et
skriftligt oplæg til bestyrelsen.

Vedtaget af bestyrelsen den 19. februar 2013

BILAG 1
Junior udvalgets medlemmer i 2013
Formand:

Jan Ehlers ehlers.jan@me.com

Medlem:

Per Carl Andersen
Jens Gerner Rasmussen
Morten Buus Beck beck@odensegolfklub.dk
Henrik Slott Nielsen
Esben Hansen

8. februar 2013

BILAG 2
Handleplaner for Juniorudvalget i 2013

En forudsætning for udvalgets arbejde er at:
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Odense Golfklub sørger for, at der i klubben skabes fysiske rammer, hvori
juniorerne i eget lokale kan føle sig trygge og hjemme, og på præmisser der
lever op til dagens trend, som tilgodeser de behov for anderledes socialt
samvær som juniorerne har behov for.
sekretariatet giver besked til juniorudvalget når et nyt medlem indmeldes,
så der kan gøres tiltag til en behørig introduktion.
juniorerne undervises fortløbende dels i golfspillets praktiske udførelse, men
tillige i golf- og etiketteregler på det niveau der passer til alder og handicap.
Dette følges op af prøver i forskellige sværhedsgrader, der følgelig giver
differentieret adgang til spil på banen m.m. (Golfkørekort).
der tages positivt hensyn ved uddeling af bagrum hvis en juniorspiller er
skrevet op til dette, idet det kan være svært for forældre at arrangere
transport af udstyr på de tidspunkter hvor junioren har fri, og ønsker at
dygtiggøre sig
OGK giver mulighed for, at der i samarbejde mellem træner og juniorudvalg
tilrettelægges træning således, at såvel elite som bredde tilgodeses og
motiveres for en fortløbende træningsindsats.
der planlægges træning for unge, med en minimumsalder på 9 år, således at
der søges homogenitet på holdene i forhold til alder og handicap.
der tilrettelægges træning mindst én gang om ugen i sæsonen,
sommerferien undtaget.
der gives de bedste bruttohold mulighed for yderligere træning.
der gives alle juniorer gratis træningsbolde, så træningen kan opretholdes
bedst muligt.
der fastlægges økonomiske rammer således, at der for den enkelte
juniorspiller gives mulighed for at deltage i turneringer, og derved udvikle
turneringserfaring og –psyke.
at træner og eliteudvalg løbende holder sig ajour med status, så potentielle
elite-emner kan udvælges for yderligere træning så eliteudvalgets mål
styrkes.
der gives bredden mulighed for at spille mod andre klubber på andre baner,
for derved at motivere og fastholde juniorerne (Holdturneringer).

Odense Golfklubs Juniorudvalg arbejder for:
•
•
•
•
•
•

•

•

at der i klubben arrangeres fortløbende turneringer, der giver alle juniorer
mulighed for deltagelse uanset handicap (Fredagsturnering).
der planlægges så der sker en kontinuerlig tilgang af nye ledere til
juniorudvalget
der ved DGU-arrangerede aktiviteter for junior-ledere, vil være en bred
deltagelse af juniorudvalgets medlemmer.
der skabes vilkår, der sikrer at juniorerne lærer at færdes på banen og i
klubhuset, så de falder naturligt ind i billedet.
samarbejde med dame- og herreelite planlægges, så der bliver en god
overgang fra junior til senior-medlem.
der udpeges en repræsentant som er presse-ansvarlig. Denne person
uddelegerer og koordinerer indlæg til hjemmesiden med henblik på at
orientere aktivt om juniorarbejdet og -præstationer.
der ca. 3 gange årligt arrangeres socialt arrangement efter
træningssessioner for juniorer og deres forældre for at opbygge og styrke
sammenholdet blandt juniorer
der om vinteren arrangeres enkelte arrangementer af mere social karakter,
der er medvirkende til at bibeholde klublivet og herigennem få klubben til at
være et aktivt mødested.

