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JGK MS – Ledelsens rollefordeling 2022 

Rolle Ansvar/opgaver Navn(e): 

Captain Overordnet ansvar for ledelsen af Mens Section 

Sikrer at alle roller er besat, samt Koordination af alle opgaver 

Reminder til ansvarlige for kommende match/udflugt mm. 

”Kvalitetskontrol” matcher i Golfbox 

Venskabsmatch med LS ”hjemme” 

Venskabsmatcher med Brande, Give og Gyttegaard. Husk 
indberetning af antal deltagere med Firkløver til JGK kasserer, 
så JGK får andel i Firkløverøkonomien 

Infomails til medlemmer 

Beklædning vedr. RUDER CUP 

Ruder cup. 

- Ansvar for aftale med Give, Brande og Gyttegaard. 
- Ansvar for JGK MS opgaver 

Forbereder og leder generalforsamling. 

Bendt Jensen 

Vice captains Udføre rolle/opgaver jf. den ansvarsfordeling, der fremgår af 
matchplan for hele sæsonen. 

 

Ad hoc opgaver 

Bent Sig Christensen 
Lars Damgaard 
Ole Stig Jensen 
Hans Peter Olesen 
Knud Erik Lystbæk 
Jensen 
Michael Tolvard 
Pedersen 
Keld Sparvath 
Sørensen 

Backoffice Forberedelse af planlægningsmøde til kommende sæson 

Udarbejder matchplan for hele sæsonen. 

Matchplan og resultatindberetning hulspil 

MS del af website 

Karsten Lomholt 

Golfbox Opsætning af matcher 

Banelukning hul 1 samt ”flettenoter” på tider, der kan møde 
MS ved gunstart 

Udarbejdelse af startliste 

Udskrivning af scorekort (hvis kontoret ikke har opgaven) 

Indberetning af scorekort (hvis dette ikke af spiller) 

Resultatopgørelse løbende turneringer 

Jan Frandsen 
Keld Sparvath 
Sørensen 

Kasserer Økonomi og regnskab 

Opkrævning af kontingenter og matchfee 

Opfølgning på sponsorindbetaling 

Anders Steenkjær 

Revisor Opgaven omfatter minimum 2 gange i løbet af sæsonen at 
bede om at få fremlagt regnskabet og kontrollere, at der er 
det indestående i banken, som regnskabet viser. 

Af de to gange skal den ene gang være tjek af endeligt 
regnskab. 

Hans Peter Olesen 

Udflugter Planlægning og gennemførelse af 1 til 2 årlige udflugter.  Poul Følbæk 
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Bespisning Aftale med leverandør vedr. bespisning efter match 

Mad til hjemmeudflugt og generalforsamling 

Info til leverandør om antal portioner til næste match 

Erling V. Andersen 

Hjælper til Ladies 
Section 

Plan for servering til Ladies Section, herunder information til 
ansvarlige for servering. 

Erling V. Andersen 

Sponsorudvalg Indgåelse af aftaler med sponsorer 

Kommunikation med Captain omkring sponsors særlige 
ønsker til match 

Kommunikation til kasserer, når sponsor skal indbetale 
kontant beløb 

Klargøring af præmier til overrækkelse 

Tøjpakke 

Mads T. Andersen 

Knud Erik Lystbæk 
Jensen,  

Jonas Poulsen 

Rekruttering Initiativer, der kan sikre nye spillere 

Initiativer, der kan sikre nye ”yngre” spillere 

Jonas Poulsen 

 


