
 
 
 

DAMEUDVALGSMØDE Dato 13.11.18 
 

 

Tidspunkt:  16.00  
Lokale:Klubben  

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

Forplejning:  
NEJ!! 

Dagsorden: 
 
1.Valg til Formand, næstformand, kasserer, 
sekretær.  

 
Posterne blev fordelt således: 
Ellen M., formand 
Lisbeth ,  næstformand 
Tina,        kasserer / Birthe 
Rita,         sekretær/ Lisbeth 

 
2.Hele dameudvalget skal have 
administrativ adgang til golfbox, og 
undervises i opsætning af turnering, 
udskrivning af scorekort o.s.v. 

Ellen M. har talt med Inge-Lis og Annie P., som 
har lovet at undervise os inden sæsonstart. 
Datoer vil blive udsendt til udvalgets 
medlemmer. 
 

 
3.Skal vi fastholde nuværende koncept, eller 
skal vi evt. ændre? 

Udvalget drøftede evt. ændringer af konceptet, 
og blev enige om, at vi i lighed med 
onsdagsherrerne laver en månedsturnering, hvor 
der er fællesspisning den første tirsdag i 
måneden , og hvor der uddeles præmier fra de 
øvrige tirsdage i forgående måned. Den 
konkrete praktiske afvikling drøftes fortsat i 
udvalget. 
Turneringer ledes hver gang den 1. tirsdag af 
2 turneringsledere. Øvrige tirsdage evt. 1 
deltager fra udvalget. 
I forbindelse med betalinger ved turneringer og 
venskabsmatcher undersøger Tina og Birthe 
muligheden for betaling med mobilPay. 
 
Desuden blev det aftalt, at det i lighed med 
tidligere, er gratis for damerne at deltage i 
opstarts- og afslutningsmøderne. (Forår-efterår) 
 

4. Praktiske opgaver: Ellen M. aftaler med Lisbeth vedr. opvask ved 
venskabsmatcher. 
Birthe administrerer ”køkkentjansen”. 
Ellen M. og Rita kontakter Møllebistroen og 
aftaler om mad. 



 
 
 

Lisbeth kontakter på et tidspunkt Ruben og får 
lavet et opdatering af tirsdagsdamernes 
hjemmeside, ligesom der udarbejdes forslag til 
udsendelse/omtale af tirsdagsdamerne til 
SAMTLIGE damer i klubben. ( sker først efter 
nytår) 
Fremover sørger Ellen M. efter hver 
månedsturnering, at der indsendes nyt med 
resultater o.a. til vores hjemmeside. 
Det blev besluttet, at de fantastiske 18 udgår ( i 
hvert fald næste sæson) 
 

  
6.Præmier. 
  

Det blev besluttet, at der skulle uddeles præmier 
i 3 rækker – både ved egne turneringer og ved 
venskabsturneringer. 
I A+B+C rækken 1 præmie for hver 6. deltager 
og ved deltagelse i 9 huller  1 præmie for hver 
3. deltager. 
Vi besluttede at uddele præmier både fra Matas 
(som hidtil), og også fra vores egen proshop. 
Der vil være frit valg for vinderne. 
Præmier som følgende: 

1. præmie A+B+C rækken     150,- 
2. pæmie                                 100,- 
3. præmie                                  75,- 

Præmier ved 9 huller 
1. præmie                                100,- 

  
Derudover præmier på nærmest hullet på alle 
par 3 huller.                                    1 fl. vin 
Klappepræmier( kun ”månedstirsdage”) 

1- 10 deltagere                    Forskellige       
      11- ?  deltagere                     Forskellige     
 
Birdie-nåle både ved egne turneringer og ved 
Venskabsmatcher. 
 
Ved venskabsmatcher gælder at der er yder-
ligere præmie for nærmest flaget i 2. slag på hul 
17 ( vin) samt præmie for længste drive på hul 
12 eller 8 (vin) 
Ved øvrige arrangementer aftales ekstrapræmier 
fra gang til gang.( event. Holdpræmier) 



 
 
 

  
Andet: 

Det blev besluttet af der i forbindelse med et 
medlems indlæggelse på hospital ( længere-
varende) sendes en buket                      200,- 
Beløb ved bårebuket                              250,- 
Afgående udvalgsmedlem  buket          200,.-   
 
Køb ved Møllebistroen afregnes til kontoret via 
Faktura fra Norddjurs Golf. 
Vinsalg – pengene afleveres hver gang i 
Greenfee ”Boks” ( kuvert med dato- 
tirsdagsdamer – salg af vin) 
 
                  

  
  
9.Evt. 
     

Der er stor enighed i udvalget om, at vi alle 
hjælper hinanden, og at vi løbende evaluerer 
vores praksis. Giver det anledning til ændringer 
og andre måder at gøre tingene på er det det vi 
gør!! Altså ingen regler uden undtagelser!! 
 
Det blev aftalt, at alle medlemmer af udvalget 
lægger hovederne i blød vedr. forslag til 
kommende arrangementer. Evt. andre 
spilleformer, nye tiltag o.s.v. 

Næste møde 08.01.19   
 

 

 


