TGS - Referat
Udvalg:
Turneringsudvalg (TU)
Referent:
Birgit Frederiksen
Dato: 05.05. 2020 kl. 17 i klubben

Tilstedeværende:
Anders Weber-Jensen (AJ)
Henning Søndermølle (HS)
Birgit Frederiksen (BF) - sekretær
Martin Visby (MV) - formand
Kristian K. Pedersen (KP) - markedsføring
Helle Guillaume (HG)
Fraværende:
Anders Talbro (AT)

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1. Referat af
24.02.20

Godkendt

BF

2. Resultat(er)
turneringer siden
seneste møde

09.03.2020 ang. festuge:
KP har holdt møde med Erik
Thomsen/ET angående 60+ rolle i
festugeturneringen, torsdag den 2. juli.
ET er stemt for at 60+ selv kører alle
fire faser, ligesom herreklubben og
dameklubben, og er glad for
at sponsorudvalget klarer opgaven med
sponsorerne.
På mødet blev ET præsenteret for
vores detaljerede "brugsanvisning" til
turneringer, og var meget positiv for
materialet. ET har siden modtaget de to
filer "Turneringer overordnet" og
"Turneringens fire faser" i PDF.

KP

Aflyst Morsdagsturnering den 10.05.20.

BF

Deadline:

3. Kalender
(turneringer og
Side

1 af 3

møder)

Åbningsturnering afholdes måske 24.05.
TU: Åbningsturneringen afvikles den
24.05.2020.
Afventer udmelding fra statsministeren,
der er afgørende for formen for
afviklingen.
Åbningsturneringen kan afvikles med
løbende start fra kl 9, og virtuel
præmieoverrækkelse – udsendelse til
deltagerne med oplysning om placeringer
og præmier.
Markedsføringsmateriale
færdiggøres/tilrettes og sendes til MV.
VI-KQ Cup 1. afd. 9-huls fastholdes til
16.05.2020.
TU: VI-KQ Cup 1 afvikles den 16.05.
Afventer udmelding fra statsministeren,
der er afgørende for formen for
afviklingen.
VI-KQ Cup 1 kan afvikles med løbende
start fra kl 10, og virtuel
præmieoverrækkelse – udsendelse til
deltagerne med oplysning om placeringer
og præmier.
Markedsføringsmateriale
færdiggøres/tilrettes.

KP

MV

Løbende start som afvikling af
turneringerne vil begrænse mulighed for
morgenmad og baneforplejning.
Liljecafeen kontaktes ang. åbning/salg og
der gives besked til MV.

AJ
MV

Markedsføringsmaterialet for begge
turneringer udsendes samtidig via
sekretariatet til samtlige medlemmer den
10.05.2020.
Materialet sendes samlet til sekretariatet
Sekretariatet underrettes forud

MV
BF

Paragolf har fået besked om aflyst
turnering den 10.05.20.

4. Bemanding
turneringer

KP
MV

AJ

Gennemgang af turneringskalender –
status og fremtid:
Festuge
TU: Udsat til næste møde.
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Afbud fra MV til 24.05.2020.

5. Sponsorer
Festuge:
Kvik køkkener – mangler svar.
Louis Nielsen, Roy Robson, Trelleborggård
Blomster er på plads. Skingames er
næsten på plads.

AJ

Lyserød lørdag – El-Giganten er på plads.

AJ

6. Evt.
Næste møde: 09.06.2020 kl 17.
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