
 
 
 

DAMEUDVALGSMØDE Dato 26.02.19 
 

 

Tidspunkt:  16.00  
Lokale:Klubben  

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

Forplejning:  
Sandwich 

Dagsorden: 
 
1.Valg af ordstyrer og referent.  
 

Ellen Margrethe ordstyrer 
 
Rita referent 
 

 
2.Bemærkninger til- og godkendelse af 
referat fra møde den 8. januar. 
 
 

Ingen bemærkninger til referatet. Godkendt. 
 

 
3.Udfærdigelse af brev, der skal sendes til 
alle klubbens damer. 
 
 

Der blev udfærdiget et brev til alle damer i 
NDG. Brevet redigeres af Ellen M., som sørger 
for, at brevet udsendes via mail. 
Brevet er en invitation til opstartsmødet den 19. 
marts. 

 
4. MobilPay nummeret- hvordan håndterer 
vi det? Skal det evt. offentliggøres på vores 
hjemmeside? 
 

Udvalgets medlemmer blev orienteret om 
nummeret til vores MobilPay. Det vil fremover 
være muligt at betale til tirsdagsdamerne via 
MobilPay. SUPERGODT arbejde af Tina der 
har fået det op at stå. 
Birthe sørger for at lave et skilt med nummeret, 
der kan sættes op ved vores turneringer. 

  
6.Venskabsturneringer. 
  

Aftalte venskabsturneringer: 
 14/5 hjemme mod Randers 
 12/6 ude mod Randers Fjord 
 13/8 ude mod Mollerup 
 27/8 hjemme mod Grenå 
Rita kontakter Mariager for at aftale /reservere 
udebanemesterskaber.  

  
7. Skal vi lave pjece med vores aktiviteter og 
med vores sang? 
 
 
 
 

Ellen M. har en kontakt hun vil forespørge om 
mulighed for at få lavet en pjece med omtalte. 
                  



 
 
 

 
8. Hvad skal der stå ( i opsætningen) i 
forbindelse med tilmelding til vores 
turneringer? 
 

Vi drøftede hvad der skal huskes at få med, når 
de forskellige turneringer sættes op i golfbox. 
Vi er under oplæring i opsætning af turneringer 
og indberetning af scores, og håber vi kan finde 
ud af det. Ellers må vi få hjælp indtil vi lærer 
det.  

  
9.Orientering/Evt.  
Herunder:   
   1. formandsmøde den 7. marts/ Ellen M.      
deltager. 
    2. 12. marts kan vi få undervisning igen.   

Ellen M. deltager i formandsmødet den 7. marts. 
Den 5/3 undervises Ellen M., Lisbeth og Rita 
igen i opsætning af turneringer og indberetning 
af scorekort.  
Tina, Birthe og Merethe har fået en kort intro. til 
indberetning af scores. 

Næste møde 19/3 kl. 17.30 
 

 

 


