
 
 
 

REFERAT AF MEDLEMS- 
MØDE HOS 
TIRSDAGSDAMERNE 

Dato 01.10.2019 
 

 

Tidspunkt:  Efter 3 
kølle-turnering 

 

Lokale:Klubben  

Ordstyrer: Ellen M. Referent: Rita K. Deltagere :  Forplejning:  
 

Dagsorden: 
            Velkomst og 

1. Formandens beretning  

Ellen M. , bød velkommen og aflagde beretning 
om sæson 2019, og bestyrelsens arbejde. Den 
blev modtaget med applaus. 
 
 

 
2.  Regnskab v. kasserer Tina Elsborg 

 

Tina fremlagde regnskabet, som inden mødet 
var blevet offentliggjort. Der var ingen 
bemærkninger hertil. Godkendt. 
 
 

 
3. Køkkentjansen ved gunstart ved 

Birthe og maden ved Rita 
 

Birthe fortalte hvordan udvælgelsen til 
køkkentjans foregår og når hun sender SMS til 
dem der skal have køkkentjansen, vil hun meget 
gerne have svar – så et ok som tilbagemelding 
vil være fint. 
Rita fortalte om maden/bestillinger. Vi har en 
favorabel pris, og udvalget er tilfredse. 
Adspurgt gav forsamlingen til kende, at der er 
tilfredshed med maden, så vi fortsætter 
konceptet næste år. 
 
 

 
4. Venskabsklubber . 

Dameklubben anbefaler, på baggrund 
af lille fremmøde ved udematcherne i 
Randers og Mollerup, at vi fremadrettet 
kun skal have 2 venskabsklubber og 
anbefaler Grenå og Randers Fjord. Vi 
vil på mødet lade en afstem ning ved 
håndsoprækning afgøre det. 

Der var rigtig mange meninger og 
tilkendegivelser vedrørende en evt. nedskæring 
af antallet af venskabsklubber.  
Konklussionen på debatten blev, at Ellen M./ 
udvalget kontakter vores venskabsklubber og 
finder ud af, sammen med dem, om antallet af 
deltagere fra den besøgende klub er OK, eller 
om der skal aftales en mindstedeltagelse – med 
deraffølgende aflysning. 
Samtidig gav medlemmerne udtryk for, at de 
meget gerne vil have genoptaget vores 
udebanemesterskab, hvilket udvalget også 
ønsker, og vil arbejde for i 2020. 



 
 
 

        
 
5. Orientering om Pink Cup ved 

Jeannet ( Lisbeth følger evt. op) 

 
Jannet gjorde rede for Pink Cup udvalgets 
resultater og arbejde. Samtidig ønskede 
udvalget alle at udtræde af udvalget.  
Efter en debat om hvorvidt udvalget er lig med 
dameudvalget eller et ”andet udvalg”,  
blev der, af respekt for SAGEN, nedsat et nyt 
udvalg bestående af: 
 
Wilma Thorup, Marianne Mogensen og Lisbeth 
Enevoldsen. Samtidig tilkendegav Jannet og 
Inge-Lis, at de vil være behjælpelige uden at 
være direkte medlemmer af det nye udvalg.  
Dameudvalget blev således repræsenteret i det 
nye udvalg ved Lisbeth E. 

  
6. Valg af medlemmer til 

dameudvalget: Lisbeth, Rita og Ellen 
M. er på valg og vil godt modtage 
genvalg. Merethe B. er på genvalg som 
supp. og modtager også genvalg. 
Alle er velkommen til at opstille, så  
send gerne meddelelse om det( hvis 
du har lyst til at være 
udvalgsmedlem) til Ellen M. 

     

Da der ikke var modkandidater der ønskede en 
plads i udvalget blev alle genvalgt!  

7. Vintergolf / månedsturnering? 
Dameudvalget har et forslag til en 
vintergolfturnering en gang mdl.  i 
vintermånederne. Evt. lørdag 11.30 
med efterfølgende kaffe og kage. 
Måske en juleturnering???? 
 
 

Medlemmerne tilkendegav interesse – både for 
en juleturnering og for evt. arrangementer 
henover vinteren. I første omgang aftalte 
udvalget efterfølgende af forsøge en 
juleturnering den 17. November ( sæt allerede 
nu x i kalenderen). 
 

8. Evt. 
 
 
 
 
 
 

Der var ingen bemærkninger under evt. 
UDVALGET  TAKKER  FOR  ET GODT OG 
KONSTRUKTIVT  MEDLEMSMØDE OG  
GLÆDER OS TIL AT FORTSÆTTE DET 
ARBEJDE VI ALLEREDE HAR GANG I. 
TAK TIL ALLE FREMMØDTE 
MEDLEMMER.     

 
 
 

 

 


