
 

DAMEUDVALGSMØDE 
Referat:  

Sted: Klubben  Dato: 18-02.2020 

Tidspunkt: kl. 16.00   
   

Ordstyrer:   
Ellen Margrethe 

Referent:  
Lisbeth 

Deltagere: 
Ellen Margrethe, Tina, Birthe, 
Lisbeth og Rita via face time 
Afbud: Merethe 

Forplejning:  
Kaffe/kakao og boller for egen 
regning 
 

 

 Dagsorden: 
 
1. Konstituering/arbejdsfordeling 
  

 
Ad. 1. Udvalget fortsætter uændret på de samme poster som sidste 
sæson. 
 

 2. Turneringer/ turneringsleder 
 
  

Ad. 2. Fremadrettet vil der være deadline for tilmelding til 
månedstuneringerne fredag kl. 18.00, således turneringsledelsen har 
mere tid til at opsætte turneringen og lave startlister. 
 
Turneringsledelsen er dameudvalgets medlemmer på skift. 

3. Hvem skriver til hjemmesiden? Ad. 3. De skiftende turneringsledere skriver et notat til hjemmesiden 
efter hver måneds- og venskabsturnering. 

 
4. Venskabsturneringer og køkkenhjælp 
 

Ad. 4. Formand Ellen Margrethe har i samarbejde med vores 
venskabsklubber fundet datoerne for afvikling af venskabsturneringerne 
som er således: Den 26/5 mod Randers i Randers, 9/6 hjemme mod 
Grenå og Randers Fjord (for første gang  er vi 3 klubber, i et forsøg på at 
blive nok deltagere) og EM har i den forbindelse fået en forespørgsel fra 
Randers Fjord om gunstart kan udsættes til kl. 16.30 så flere fra dem 
kan deltage, hvilket dameudvalget har accepteret, da det er de lyse 
aftener i juni. Den 11/8 er der venskabsturnering hjemme mod 
Mollerup. 
Vedr. betalt ekstra køkkenhjælp ved venskabsturneringerne aftales det 
at Ellen Margrethe arrangerer og får det aftalt. 
 

 
5. Opstartsmøde, pjece og 
kalenderopdatering og Pink Cup  

Ad. 5. Opstartsmøde i dameklubben er aftalt til den 24/3 kl. 18.30 med 
følgende dagsorden: 
 

1. velkomst og præsentation ved Ellen M 
2. orientering om sæsonens turneringer samt Pink Cup (vedlagt 

pjece indeholdende program m.m. på bordene) ved Rita 
3. orientering om dameklubbens økonomi og mobile pay ved Tina 
4. orientering om fællesspisning, mad fra Møllebistroen, køkken 

hjælp samt orientering om fravalg af kaffe til 
månedsturneringerne pga. for megen administration ved Birthe 

5. Orientering om handicapinddeling og præmier ved 
turneringerne ved Ellen M. 

6. Evt. 
 
Lisbeth er referent ved mødet. 
 
Ad. 5. fortsat 
Ellen M har ajourført sæsonens turneringskalender i golf boks (der kan 
løbende forekomme ændringer) og dameudvalget udfører de enkelte 
opgaver på skift med det mål at vi hver især kan nogenlunde det samme 
både praktisk og i betjeningen af golf boks. 



 
Pink cup foreslås afviklet som en almindelig månedsturnering den 30/6, 
medmindre der er andre forslag fra medlemmerne. 

 
6.  Møllebistroen 
 

 
Ad. 6. Møllebistroen er fortsat vores madleverandør ved måned- og 
venskabsturneringerne og Rita vil forhandle med dem om vi kan 
fortsætte med sidste års priser. 

 
7.  Annie Phils brev om frivillighed og 
udvalgets opgave om at finde 5 opgaver 
til formandsmødet den 3. marts. 
 

Ad. 7.  
Dameudvalget drøftede frivillighed og hvilke opgaver vi kan pege på 
som fremtidige frivillige opgaver samt behovet for en frivilligheds-
koordinator. 
Vi kan f.eks. pege på svaleredebekæmpelse, oprydning/opjustering af 
udeområdet omkring bagrummene inkl. rengøring af udevasken. 
Frivillige til shoppen. Frivillige hjælpere ved turneringer m.m. Ellen M er 
forhindret i at deltage og Lisbeth er stedfortræder.  
 

 
8. Præmier 
 

Ad. 8. 
Dameudvalget ønsker at støtte klubbens golfshop og aftaler derfor at 
fremover købes præmierne i vores egen shop og ikke længere Matas 
gaver. 
Dog har vi endnu et lille lager af Matas præmier. 
 

 
9.  Evt. 
 

Ad. Evt.  
Dameudvalget har udformet en ny vedtægt, med baggrund i Ole 
Junchers oplysninger om at vi, tvunget af omstændighederne i 
banksektoren og loven om hvidvask m.m. er nødt til at stille med en 
vedtægt for dameudvalget inkl. referater fra vores udvalgsmøder når 
der oprettes en bankkonto. Vi har derfor udformet vedtægten ud fra 
Oles udkast, men er fortsat lidt i tvivl om der gælder helt de samme 
retningslinjer for en mobile pay konto som en almindelig bankkonto. 
Hvilket vi fortsat undersøger på. 
 

 

Næste møde:  24-03.2020 kl. 19.00   

  
 


