
REFERAT 

 

Tirsdagsdamernes generalforsamling tirsdag d. 3.oktober 2017 

 

1. Valg af ordstyrer: Gitte Feldskou Hansen. 

 

2. Valg af referent: Pernille Vester 

 

3. Formanden aflagde beretning. Se vedhæftning. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen: Ændringerne til vedtægterne blev vedtaget: 

       Under afsnittet Kontingent blev der tilføjet at der kan betales med MobilePay 

Under afsnittet Spilleform blev Øen ændret til Kirsebærholmen 

Under afsnittet Pointberegning blev det slettet ”og på opslagstavlen hver uge” Dvs opnåede point 

kun kan ses i Golfbox 

 

5. Forslag fra medlemmer: Der ønskedes en drøftelse og en afklaring, hvorvidt TD fremover skulle 

sende bårebuket ved medlemmers begravelse. Forslagsstillerne ønskede, det skulle være i TD’s 

regi. 

Forslaget blev ikke vedtaget, men bestyrelsen videreformidler gerne information om indsamling, 

såfremt der gives besked til bestyrelsen om dødsfald 

 

6. Det foreløbige regnskab blev kort gennemgået af Sus. Herefter blev det godkendt. 

Det endelige regnskab udsendes sammen med referatet fra generalforsamlingen 

 

7. TV-Cup 2017. 

Susanne Sjørslev fortalte kort om konceptet. De 9 runder kan spilles enten morgen og eftermiddag. 

Afslutningen finder sted d. 28.11 

Susanne lovede at udsende en beskrivelse af TV-Cup. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Mariane Thomassen modtog ikke genvalg 

Alice Knutzon blev genvalgt 

Pernille Vester blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

Marianne Poulsen blev valgt som suppleant. 

 

9. Evt. 

● Der var en kort drøftelse af omfanget af slagspilsformen i løbet af sæsonen.  

     Rigtig mange ytrede, at de syntes, man lærte noget af slagspil. ”Slagspil er Golf”. 

 

● Der var medlemmer, der efterlyste spilleformen ”Bogey-match”. 

 

● Problematikken omkring begyndernes spil om tirsdagen blev drøftet. Gitte oplyste, at der 

var indkaldt til evalueringsmøde om begyndernes spillesituation. 



 

● VIGTIGT, at man holder øje med, at ingen står tilbage alene i tirsdagens match. 

 

● Tirsdagsdameturen afholdes igen. Kommer til at ligge fast den sidste weekend i maj. 

Udvalget bestående af Hanne, Susanne og Charlotte tager sig endnu en gang af          

planlægningen. 

 

● Der ønskes en telefonliste over TD’s medlemmer. 

 

 

                       Pernille Vester 

                       referent 

 

 

 

 

 

 

 


