TGS - Referat Skabelon
Udvalg:
Turneringsudvalg (TU)
Referent:

Tilstedeværende:
Anders Weber-Jensen (AJ)
Birgit Frederiksen (BF)
Martin Visby (MV)
Lars Mikkelsen (LM)
Kristian K. Pedersen (KP)

Birgit Frederiksen
Dato: 02.05. 2019

Fraværende:
Lars Bjerre (LB)
Henning Søndermølle (HS)
Gitte Westrup (GW)
Julie T. (JT)

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1. Referat fra
26.03.2019

Godkendt på mail

BF

2. Resultat(er)
turneringer siden
26.03.2019

Åbningsturnering den 07.04.2019.
114 tilmeldte. Forløb positivt. Bedst flow
på bag-9 og lidt trængsel på for-9.
Baneservice – omsætning tilfredsstillende
- godt nyt tiltag.

LB

3. Kalender
(turneringer og
møder)

Af hensyn til den praktiske planlægning af
turneringer bliver fremtidige turneringer
lukket for tilmelding i golfboks torsdag kl.
23.59. Det bliver ikke muligt at tilmelde
efterfølgende, heller ikke via
sekretariatet.

Turneringsleder

Deadline:

Fremtidige turneringer – deltagernes
fremmøde ved flagstangen bliver kl. 8.30
til sang, flaghejsning, velkomst mv.
25.05.2019 og øvrige 3 9-hulsturneringer
har start kl. 10.
Deltager betalingen sættes til 50 kr. og
går udelukkende til præmier.
Målgruppe for 9-huls turneringer:
- 9-huls medlemmer
- nye spillere
- alle aldre

AJ
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- intro- og indslusning til turneringer.
Men 9-huls turneringerne er åbne for alle.
Det praktiske arbejde ved turneringer ”to do liste” suppleres, se bilag.

4. Bemanding
turneringer

12.05.2019 turnering – turneringsleder
og spørgsmål til sponsor afklares.

AJ

Flaghejser 12.05.2019 – Hans Frandsen.
Baneservice 12.05.2019 – hustru til AJ.
Fremtidige 18-huls turneringer:
- Turneringsleder og hjælperne mødes kl.
7.15 til morgenmad, hvor opgaverne
fordeles.
9-huls turnering den 25.05.2019 kl. 10:
- Turneringsleder og 2 hjælpere (MV og
BF) mødes kl. 8.15 til morgenmad og
opgaver fordeles.

5. Sponsorer

Opgaven med sponsorer tages op med
Brian Amossen.

AJ

Ingen sponsor til 25.05.2019, derfor går
betaling udelukkende til præmier.
LB har styr på sponsorer til festugen, men
øvrige i TU skal hjælpe med præmier til
Skin-games. P.t. ingen sponsorer til Skingames fra øvrige TU-medlemmer.

6. Evt.

Næste møde torsdag 06.06.2019 kl. 18.
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