
  
  
  

DAMEUDVALGSMØDE  
Dato  
 13-5-2019 

  

Tidspunkt:  16.00    

Lokale: Klubben    

Ordstyrer:  
Ellen Margrethe 

Referent:  
Lisbeth 

Deltagere : Tina,  
Lisbeth, Ellen M.,  
Birthe og Rita 

Forplejning:   
vand 

Dagsorden:  

  
1.Valg af ordstyrer  
  

Ellen Margrethe ordstyrer  
  
 
  

  
2. Godkendelse af referat fra møde den 19-3 
-2019  
  
  

 
 Referatet godkendt 

  
 3. Hvordan er opstarten forløbet? 

Opstarten har, med små justeringer, fungeret godt.  
De” almindelige” formiddags- og 
eftermiddagsturneringer ændres til 2 rækker frem 
for 3 = en A og en B række (A Hcp.8,1-til 24 og B fra 
24,1-72) 
Prisen ændres til 20 kr. og præmier udløses ved hver 
påbegyndt fjerde deltager. 
 
MobilePay fungerer fint og det anbefales 
medlemmerne primært at benytte MP da det, af 
mange grunde, er at foretrække frem for kontanter 
 
Tina oplyser at der er kommet 2 efterregninger fra 
Møllebistroen fra sidste sæson, så 
kassebeholdningen er aktuel lav til forskel fra 
opstarten hvor der var en større beholdning. 

  
4. Fungerer opgavefordelingen? 
 
  

Der tilstræbes en bedre fordeling af 
arbejdsopgaverne, således eksempelvis 
præmieuddeling og indtastning af scores, 
fremadrettet fordeles blandt udvalgets medlemmer 
ved hver match. 



   
6. Turneringslederfordeling de 
førstkommende måneder: 
   

21/5 Formiddag: Birthe  
21/5 Eftermiddag: Ellen Margrethe 
 4/6 Månedsturnering: Ellen Margrethe og 
præmier Merete  
Indtastning af scores: Birthe og Tina + hjælp fra 
Rita og Lisbeth  
11/6 Formiddag: Rita  
11/6 Eftermiddag: Ellen Margrethe og Birthe 
18/6 Formiddag: Birthe 
18/6 Eftermiddag: Tina og Lisbeth 
25/6 Formiddag: Lisbeth 
25/6 Eftermiddag: Ellen M og Tina 
 2/7 Månedsturnering: Ellen Margrethe, og 
præmier Tina, indtastning scores Lisbeth 
6/8 Månedsturnering:  Rita, præmier Ellen 
Margrethe, indtastning af scores Tina 

8. Er præmiefordelingen ok? Fremadrettet skal præmieuddelingen foregå 
tættere på deltagerne og med uddeling af 
præmier for en række ad gangen for hver 
turnering, eksempelvis alle første præmier – og 
dernæst alle anden præmier og så fremdeles. 
Eventuel med efterfølgende offentliggørelse på 
hjemmesiden           

Evt.  

Næste møde. Mandag den 5/8 kl.17.30 i klubben 
 
Kl. 16.00 opsætning af turnering og startliste til 
månedsturneringen den 6/8 2019 

  
  
  
  


