
  
  
  

Opstartsmøde 
tirsdagsdamer  

Dato: 19-3-2019 
  

 Spilleprogram og 
dagsorden udleveret. 

Tidspunkt: Kl. 19.00   

Lokale: Klubben   

Ordstyrer:  
Ellen Margrethe 

Referent:  
Lisbeth 

Deltagere:  
36 damer 

Forplejning:   
Kaffe/te og kage 

Dagsorden:  

1. Velkomst og repræsentation 
  

EM præsenterede udvalget og oplyste om de 
enkelte medlemmers opgaver i udvalget. 

  
2. Orientering om nyt spillekoncept, 

spilleprogram og udebanemesterskab (Rita)  
  
  

Rita oplyste om det nye koncept med at spille enten 
tirsdag formiddag eller eftermiddag uden tilmelding 
og med tilmelding til fællesspisning, gunstart og 
præmier den første tirsdag i måneden. 
Det er kun muligt at gå 9 huller om eftermiddagen 
kl. 17.30 
Der kom flere uddybende spørgsmål fra deltagerne 
som Rita/udvalget svarede på. 

  
3. Orientering om tirsdagsklubbens økonomi og 

Mobile Pay (Tina) 
  
  

Tina oplyst om at aktuelle bankbeholdning er på 
4500 kr. 
Kassebeholdning på 741 kr. og Mobile pay 5 kr.  
Deltagere kan fortsat vælge om de ønsker at betale 
kontant eller fra denne sæson via Mobile Pay. 

  
4. Orientering om gunstart, fællesspisning, 

præmier og venskabsklubber, deltagerpriser 
og spilformer. (Ellen Margrethe) 

  

EM orienterede om baggrunden for det besluttede 
nye koncept og deraf begrænsede muligheder for 
forskellige spilformer.  
EM forespurgte også deltagerne om vi fortsat skal 
have 4 venskabsklubber da interessen har været 
begrænset med få deltagere til følge de foregående 
år, især mod Randers og Mollerup. Udvalget er klar 
over at der er mange tilbud, så det kan være svært 
at nå for den enkelte. 
Dog er aftalerne på plads med de 4 venskabsklubber 
for 2019 og vi aftaler derfor at afprøve i år hvor stor 
interesse der er for venskabsmatcher. 
Rita nævnte under samme punkt at 
udebanemesterskabet bliver lørdag den 31-08-2019 
på Mariagerfjord golfbane, nærmere besked følger.  



   
5. Orientering om borddækning, opvask og 

oprydning (Birthe) 
   

Birthe oplyste at der ved hver månedsturnering er 
behov for 3 køkkenhjælpere hvis vi er under 20 
deltagere og 4 køkkenhjælpere når vi er over 20 
deltagere. 
Birthe vil sende en sms/mail til de udvalgte hjælpere 
når startlisten er lavet således man er forberedt på 
opgaven inden man kommer til turneringen. 
Ved venskabsturneringer betaler tirsdagsklubben 
for hjælp i køkkenet.   

   
6.  Orientering om Pink cup ved Jannet 
  
  
  
  

Pink Cup udvalget er foruden Jannet: Kirsten Jensen, 
Ingelise, Ruth Taasti og Inge-Lis ad hoc. 
Datoen i år er 28/5 og nærmere information står i 
Golf Box. 
Der er tillige mulighed for køb af særlig Pink Cup 
polo, der skulle være sendt en mail ud til alle 
medlemmer med info derom. 
Jannet oplyste at alle gaver er velkomne.                 

  
  
  

  
7. Annie Pihl oplyste om indsamling til 

Hjerteforeningen og informerede om mulighed 
for indkøb af polo shirt med NDG-logo samt om 
det ny forårstøj som der i dag er 15% på. 
 

Der mangler indsamlere til den 28/4 til fordel for 
Hjerteforeningen. 
Det er vigtigt at der tilmeldes 15 indsamlere for at få 
mulighed for gratis at få en hjertestarter til klubben 
som ellers ville koste 25.500 kr.   
Man kan ringe til Annie for nærmere information og 
hjælp til at tilmeldes sig som samler. 

   
8. Vedr. Uge 34 ved Inge-Lis 

Inge-Lis oplyste at der i uge 34 er container salg, 
ligesom sidste år, samt konkurrencer m.m. Der 
efterlyses frivillige til at hjælpe til ligesom nye 
initiativer og ideer til aktiviteter for ugen er mere 
end velkommen. Alle interesserede bedes melde sig 
til Ingelis. 

9.  Forslag, input. m.m. fra deltagerne 
  
 
10.   Evt. 

Anni Fremming forespørger til om Matas hvor man 
køber præmier giver gaver til Pink cup med flere, 
hvilket bekræftes af flere.  
 
Der kom ikke yderligere under evt. 
 

 


