
 
 
 

DAMEUDVALGSMØDE Dato 05.08.2019 
 

 

Tidspunkt:  17.30  
Lokale:Klubben  

Ordstyrer: Ellen M. Referent: Rita K. Deltagere : Tina, 
Birthe, Ellen M., Rita, 
Merethe. Afbud: 
Lisbeth. 

Forplejning:  
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde.  

 
GODKENDT 
 

 
2.  Planlægning af de sidste 

månedsturneringer.( herunder 
drøftelse af størrelse af præmier). 
Hvem tager køkken?              1 pers. 
Hvem tager borddækning?     1 pers. 
Hvem tager præmieuddeling? 2 pers. 
Hvem indtaster scores?           2 pers.  

            (samme person kan godt tage flere 
             opgaver) 
 
 

 

 
Enighed om, at det vil være godt, hvis vi fik sat 
opgaverne i system, så vi ikke er i tvivl om 
hvem der tager sig af hvad. 
 
Rita udarbejder et skema så alle kan se hvem 
der tager sig af hvad til måneds- og 
venskabsturneringerne.  

 
3. Planlægning af besøg i Grenå den 27. 

August. ( og evt. Mollerup den 13. 
august) 

 
 
 

På nuværende tidspunkt er der kun 7 tilmeldte 
til Mollerup den 13. August. 
Ellen Margrethe orienterer til 
månedsturneringen, at der meldes afbud såfremt 
der ikke tilmeldes 14-15 spillere.  
Opgaver i forbindelse med venskabsmatch mod 
Grenå den 27. fremgår af skema. 

      
4. Planlægning af månedsturnering den 

1. Oktober med valg. Rita, Lisbeth 
og Ellen M. er på valg.                                    

 
 
 

Det bliver trekølleturnering med start kl. 16.00. 
Fordeling af arbejdsopgaver fremgår af skema. 
Valget foregår umiddelbart efter turneringen, og 
derefter spisning. 
Ellen M. og Rita tilkendegav at de modtager 
genvalg. ( Lisbeth havde sendt afbud) 

 
5. Udebanemesterskab i Mariager den 

31. August. ( bliver kalenderen for 
fyldt?) 
 
 

Vi blev enige om, at kalenderen ER overbooket 
med det der sker i dameklub og NDG.  
Vi blev derfor enige om at aflyse 
udebanemesterskabet i år, og Rita ringer og 
aflyser vores tidsbestilling. Rita tager den af 
turneringslisten. 



 
 
 

 
 

        
 

6. Evt. 
 

Her drøftede vi fordeling af 
præmier/beløbsstørrelse de almindelige tirsdage/ 
månedstirsdage. Vi er enige om, at vi fortsætter 
resten af sæsonen med de præmier/beløb vi har 
aftalt. Så kan vi evt. næste sæson lave en anden 
fordeling. 

  
     

 

Næste møde 23/9   kl. 17.30 
 

 

 


