
 
 
 
Referat af Tirsdagsdamernes medlemsmøde den 11. oktober 2022  
 
Inden mødet blev der afholdt trekølleturnering, og præmier for denne og de foregående ugers turneringer 
blev udleveret. Klik her for at læse nærmere om turneringen og vinderne.  
 
 
1. Velkomst og valg af dirigent.  

Wilma bød velkommen til mødet, hvori 29 deltog. 
 Merethe blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent 
 
2. Beretning  
 Klik her for link til beretningen.  
 
 Efter beretningen var der mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer. 
 
 Ellen Margrethe: Hvis vi gerne vil have de nye med, er spørgsmålet, om vi har inviteret dem? Vi har 

givet håndslag på, at vi vil invitere. Måske skal de tages lidt i hånden. 
 Wilma henviste til beretningen, hvor det blev nævnt, at der er planer om at invitere de kvindelige 

medlemmer af klub 37 til en turnering i 2023.  
 
 Jannet: Det handler også om, hvordan vi får sat boldene, og alle skal respektere, at det kan tage lidt 

længere tid at komme rundt, når man er ny spiller. Det skal alle acceptere og respektere.  
 
 Tina Greve: Når man er ny spiller, er man sjældent helt inde i reglerne. Vi skal være gode til at gøre 

venligt opmærksom på eventuelle fejl. Det skal ikke lyde som skæld ud.  
 
Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer, blev beretningen godkendt.  

 
3. Økonomi  
 Tina Elsborg udleverede og gennemgik regnskabet for perioden fra 15. marts til 5. oktober 2022 

samt en oversigt over samtlige posteringer på vores konti i samme periode. Årets resultat blev et 
overskud på ca. 1.200 kr.  
 

 Som kasserer har Tina oprettet 2 MobilePay konti, hver med et maksimumbeløb på 15.000 kr., og 
en bankkonto. Derudover har klubben en mindre kontantbeholdning. Indestående på MobilePay 
overføres løbende til bankkontoen, således at vi ikke overskrider grænsen på 15.000 kr.   

  
 Jannet spurgte, om det var lovligt at bruge private konti til klubbens indtægter og udgifter.  
 
 Udvalget mener ikke, der er noget til hinder for at forsætte som hidtil. Ellen Margrethe tilføjede, at 

det tidligere udvalg undersøgte, om klubben skulle registreres og have egen bankkonto, og det var 
dengang ikke nødvendigt.  

 
 Udvalget undersøger reglerne nærmere.  

 
Det blev oplyst, at fra næste år vil regnskabet blive udarbejdet for perioden fra og medlemsmødet i 
oktober 2022 til og med sidste turnering inden medlemsmødet i oktober 2023.  
  

https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2022/10/tirsdagsdamernes_maanedsturnering_11okt_2022.pdf
https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2022/10/formandens_beretning_tirsdagsdamernes_medlemsmoede_11_okt-2022.pdf


 
 
 
4. Evaluering af vores tirsdage og evt. forslag til ændringer til kommende sæson 
 Der var enkelte kommentarer til evaluering og forslag til kommende sæson: 
 

• Det har fungeret godt med formiddags-, eftermiddags- og månedsturnering. 
• Rigtig godt med forskellige turneringsformer, det appellerer til, at der kommer flere til 

månedsturneringen. 
• En gav udtryk for, at hun ikke deltager om eftermiddagen på de tirsdage, hvor der ikke var 

månedsmatch, da man ikke kan være sikker på, at der kommer andre spillere, og hvis der gør, 
så er det altid de samme.  Det blev oplyst, at de, der spiller om eftermiddagen, opfordres til at 
tilmelde på Golfbox, således at ingen kører forgæves til klubben. Det er typisk de samme, der 
kommer hhv. formiddag og eftermiddag, men da der generelt er forholdsvis få deltagere om 
eftermiddagen, så er det vanskeligt at blande boldene.  

• Der er en tendens til, at antallet af spillere falder efter sommerferien – det gælder både 
formiddag og eftermiddag. Det kunne være interessant at kende årsagen hertil.  

 
 5. Pink Cup 

5.1  Information fra Pink Cup-udvalget. 
Wilma oplyste, at Pink Cup-udvalget hører under Tirsdagsdamerne. Den årlige Pink Cup 
turnering er derfor en af de to turneringer, som klubben kan holde i en weekend i løbet af 
sæson.  

 
5.2. Information fra deltagerne i landsfinalen.  

Rita og Susanne fortalte kort om deres deltagelse i landsfinalen i Svendborg. Rigtigt godt 
arrangement og en god oplevelse, selvom vejret kunne have været bedre.  
 
Til landsfinalen medbragte Rita og Susanne greenfee-billetter sponseret af Norddjurs Golfklub. 
Billetterne blev brugt som gaver til medspillerne fra Trehøje og til gevinster på dagen 

 
Pink Cup fejrede i år sit 20-års jubilæum og havde i den anledning inviteret 48 klubber til 
landsfinalen mod normalt 40, mens yderligere 22 klubber var inviteret til jubilæumsfinale, 
Siden 2003, hvor man startede, og indtil 2022, er der på landsplan indsamlet over 48 mio. kr.  
 
Til landsfinalen udgør spillerne fra hver deltagende klub et hold, og samtidig spilles der 
individuel Stableford. I år vandt Randers Golfklub både holdkonkurrencen og den individuelle 
turnering.  
 

5.3  Valg af medlemmer til Pink Cup-udvalget.  
Pink Cup-udvalget bestående af Ellen Andersen, Lisbeth Enevoldsen, Marianne Mogensen, 
Vibeke Søndergaard og Wilma Thorup blev genvalgt.  

 
6.  Planlagte turneringer og opstartsmøde 2023 

• Vi planlægger at afholde ”nytårstaffel” søndag den 8. januar 2023.  
• I sidste halvdel af marts måned vil der blive afholdt medlemsmøde, hvor forslag til 

programmet for den kommende sæson vil blive præsenteret.  
• Onsdag den 7. juni 2023 er vi inviteret til venskabsmatch i Randers Fjord.  

 
7.  Valg af medlemmer og suppleant til Tirsdagsdameudvalget  

Ud af udvalgets fem medlemmer er to på valg i ulige år og tre i lige år.  På valg i år var: 



 
 
 

Birthe Modtager genvalg.  
Merethe Modtager genvalg. 
Tina Ønskede ikke genvalg. 

 
Birthe og Merethe blev genvalgt. Der var ingen kandidater til den sidste post.  

 
Suppleant vælges for et år ad gangen.   
 
Lene Nordheim ønskede ikke genvalg, og der var ingen kandidater til den ledige post. 

 
Udvalget foreslog, at det foreløbig fortsætter med fire medlemmer og uden suppleant. På 
spørgsmål fra Jannet bekræftede Wilma, at et udvalg med kun fire medlemmer ikke er i 
overensstemmelse med forretningsordenen, men eftersom der ikke er kandidater, må det være 
sådan indtil videre. I forbindelse med medlemsmødet i marts sendes mail ud til alle med opfordring 
til at melde sig som kandidat og/eller som suppleant.  

 
Tina Elsborg modtog som tak for sin indsats igennem flere år en buket blomster.  

 
8.  Eventuelt  

Der var Ingen emner under dette punkt. 
 
 
Udvalget takkede for alle kommentarer og ser frem til sæsonen 2023. 
 
Aftenen blev afsluttet med at råbe højt hurra for vinderne af trekølleturneringen og for Norddjurs Golfklub 
og naturligvis med Tirsdagsdamernes sang, ”Vi er pigerne fra Norddjurs”, som Kirsten Damgaard har 
skrevet tekst til.  
 
 
 


