
Motion og Samvær i Slagelse 
 
 
 

Side 1 af 2 

Motion og Samvær Slagelse 

Niels Jørgen Pedersen, Frodesvej 23, 4200 Slagelse 
Tlf. 2859 2201, E-mail: nielsjp@mail.com 

 

Gøremål ved Firmaidræt Open 2023 
 

Nedenstående skal betragtes som forslag, og kræver accept fra de involverede personer. 

Jeg foreslår, at vi opretter en styringsgruppe, som består af Kirsten, Bjarne, Johnny, Steen og Niels Jørgen. 

Styringsgruppen tager beslutningerne, og indkalder nødvendige hjælpepersoner. 

Hvor der nedenstående er sat en fra styringsgruppen på en opgave, kan personen uddelegere opgaven til 

andre 

 

1) Indbydelser 

a) Facebook 

Jeg kender intet til Facebook, så det overlader jeg trygt til Johnny, evt. med 

hjælp fra Jan Reinhold. 

b) Indbydelser  pr. mail 

Johnny laver en velegnet indbydelse 

Indbydelsen udsendes af Niels Jørgen eller Johnny. Der udsendes indbydelser til 

de klubber, der har deltaget i vores sommerstævner eller vores Slagelse Open 

stævner, som vi har mail-adresser på. 

2) Scoretavler 

a) Johnny mener, at vores nuværende tavler (med klemmer) ligner ”lort”, og bør 

udskiftes. 

b) Johnny udarbejder forslag, og overtaler Jan til at betale dem. 

3) Stævneprogram 

a) Inddatering af stævnedata og navne udføres af Niels Jørgen, når navnene 

modtages fra Firmaidræt. 

b) Inddatering af resultater på stævnedagen udføres af Steen. 

4) Bestillinger og indkøb 

a) Johnny opregner hvor meget, der skal indkøbes til frokost, når vi kender antallet 

af deltagere, der ønsker frokost. Johnny bestiller kartoffelsalat, frikadeller og ost. 

Afhentning aftaler vi senere. Tilmeldingsfristen er d. 12. maj. 

b) Niels Jørgen sørger for morgenkaffen (dog ikk ost). 

c) Kirsten og Bjarne indkøber præmier. 

d) Steen sørger for bitter, øl og sodavand. 
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5) Baner 

a) Placering af baner afhænger af antallet af tilmeldte hold. 

i) Ved 0 – 22 hold bliver vi på banerne ved klubhuset. 

ii) Ved 23 – 40 hold laves der 20 baner på grusbanen. Hvem der laver banerne, 

må vi finde ud af senere. 

Johnny beder kommunen om at trække området over. 

iii) Ved 41 – 60 hold benyttes begge områder. 

b) Telt 

Ved ovenstående punkter ii) og iii) samler Niels Jørgen et telthold. 

6) Stævnedagen 

a) Niels Jørgen byder velkommen (hvis synet holder). 

b) Niels Jørgen er tidtager for kampene 

c) Steen styrer computeren. 

d) Kirsten og Bjarne uddeler præmierne. 

7) Efter stævnet 

Nedtagning af telt, demontering af baner og anden oprydning, må vi hjælpes med 

eller finde en løsning på senere. 

8) Eventuelt – og der kan godt vedtages noget under dette punkt. 

. 

 

 


