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Tirsdagsdamernes generalforsamling 
 

Tirsdag d. 1/10 2019 – efter endt spil og før middag  
 

 

Offentliggjort på TD’s opslagstavle samt hjemmesiden d. 25/9 2019 

Udsendt på mail til TD d. 24/9 2019 

 

Dagsorden:  

    

1. Valg af ordstyrer 

Bestyrelsen foreslår Gitte Feldskou 

 

2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Blom Thygesen 

 

3. Formandens beretning v/ Alice Knutzon 

 

4. Forslag fra bestyrelsen 

Ændring af vedtægterne (se bilag).  

• TD’s formål ændres. Klubben arrangerer ikke længere venskabsmatcher. 

• Kontingentindbetaling ændres. Betaling via postkasse i omklædningsrum slettes. Særskilt 

matchfee ved periodeafslutning slettes. 

 

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 

a) De sidste 2-3 gange i september/oktober har vi kun 9 tællende huller (fremsat af Janne Helmer) 

• Det er ærgerligt, at golfere, som er ’arbejdsramte’ ikke kan nå at spille 18 huller, fordi det 

bliver tidligt mørkt, og dermed ikke har mulighed for at gøre sig gældende i stillingen de 

sidste gange. De, der har mulighed for det, kan stadig spille 18 huller.  

 

b) Det skal være muligt at spille senere end kl. 16.20, så længe man har en markør med fra TD 

(fremsat af Janne Helmer) 

• ’Arbejdsramte’ golfere fravælger måske helt dameklubben, fordi de ikke kan nå at spille. Hvis 

man spiller senere end kl. 16.20, kunne man selv indtaste scores. Der behøver ikke være 

blokerede tider til sene starter. 

 

6. Foreløbigt regnskab for sæson 2019 v/ Marianne Poulsen 

 

7. TV-cup 

Jytte Clemmensen har meldt sig til at stå i spidsen for turneringen i vinter. Jytte har brug for en 

makker – hvem har lyst? 

 

8. Valg af formand 

Alice Knutzon har siddet i bestyrelsen i 4 år og modtager genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Alice Knutzon til formandsposten. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

• Pernille Vester – har siddet i 2 år. Modtager ikke genvalg. 
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• Bestyrelsen foreslår Janne Helmer som nyt bestyrelsesmedlem. 

• Bestyrelsen foreslår Gerda Stendal som suppleant. Gerda vil gerne tage en periode mere. 

 

10. Eventuelt 

a) Evaluering af årets spilleplan. Nyt i år var: 

• Blandede rækker både formiddag og eftermiddag 

• Flere runder slaggolf og slagspil i A-rækken, 2 runder slaggolf i B-rækken og 1 runde slaggolf i 

C-rækken 

• Eclectric i 1. periode 

• Ingen offentlig Order of Merit i sidste periode 

 

b) Nye medlemmer 

 

c) TD spilletøj 

 

 


