
 

REFERAT FRA Tirsdagsdamernes 
generalforsamling 
Tirsdag d. 1/10 2019 – efter endt spil og før middag  

REFERATET SKREVET MED LILLA SKRIFT: 

Offentliggjort på TD’s opslagstavle samt hjemmesiden d. 25/9 2019 
Udsendt på mail til TD d. 24/9 2019 

 Formand for T/D, Alice Knutzon byder velkommen.  
 56 T/D deltager i GF.        
     
Dagsorden:  
    

1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår Gitte Feldskou, som modtager valget. Gitte konstaterer, at GF ikke var 
indkaldt efter reglerne mht udsendelse af midlertidig dagsorden. Der var dog ingen 
indvendinger fra GF imod afholdelse af GF. 

2. Valg af referent 
Bestyrelsen foreslår Lisbeth Blom Thygesen, som modtager valget. 

3. Formandens beretning v/ Alice Knutzon. Beretningen vedhæftes referatet fra GF. 

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. 

Begge ændringer gennemgås og vedtages af GF. 

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.  

Mange synspunkter for og imod kun at skulle spille 9 tællende huller de sidste 2-3 
spillegange i 3. periode fremføres og debatteres inden afstemning om forslaget: 

25 T/D stemte for forslaget 23 T/D stemte imod forslaget og 8 T/D stemte neutralt 
Hermed blev forslaget vedtaget med virkning fra sæson 2020, 3. periode, således at 
alle T/D,  uanset om de spille 18 eller 9 huller, kun tæller point for hul 1-8 plus hul 
18 over de sidste 2-3 spilledage. 

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) 
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• ’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. 

 Ifølge T/D’s vedtægter er der mulighed for spilletidsdispensation, i særlige tilfælde,  
 efter aftale med formanden for T/D, Alice Knutzon. 
 Bestyrelsen er villige til i sæson 2020 at have øget fokus på behovet/muligheden for  
 spil efter kl.16.20, og vil udarbejde konditioner herfor. 
 Marianne Poulsen, kasserer, vil lave en liste over interesserede T/D, så det bliver  
 nemmere at finde en potentiel makker/markør blandt T/D, hvis behovet opstår. 
 Feks. en markering på telefonlisten. 
  

6. Foreløbigt regnskab for sæson 2019 v/ Marianne Poulsen 

 Regnskabet gennemgås til alles tilfredshed. Ingen spørgsmål dertil fra GF. 

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? 

 Anne Christensen melder sig til som makker. 
 Invitation til TV-cup udsendes i løbet af få dage. Der spilles både formiddag og  
 eftermiddag, over de næste 8 tirsdage og med afsluttende frokost. 
 Der er flertal for at spille kl. 09.30 (18 T/D) mod kl. 09.00 (8 T/D)  
 Kl. 09.30 vedtages. 

 Om eftermiddagen booker man selv spilletider (med hinanden) efter kl. 14. 

8. Valg af formand 
Alice Knutzon har siddet i bestyrelsen i 4 år og modtager genvalg. 
Bestyrelsen foreslår Alice Knutzon til formandsposten. 

Alice Knutzon genvælges, også som formand for T/D. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: 

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

  
 Janne Helmer vælges til bestyrelsen. 

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

 Gerda Stendal vælges som suppleant. 
  

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 

 Alle har tilsyneladende været tilfredse med årets spilleplan, idet der ingen   
 indvendinger er. 
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 Dog vil Hanne Jaksland (turneringsansvarlig OG registreringsansvarlig) gerne anføre,  
 at Eclectic IKKE gentages i sæson 2020, da det er et kæmpe, tidskrævende stykke  
 arbejde. 

b) Nye medlemmer. 
  
 Det er med stor fornøjelse at T/D i år kan byde velkommen til 8 nye T/D: 

 Annette Persson, Anne Birte Frøslev, Gitte Ditlevsen, Jette Netsø Jensen,             
 Karin Dalskov, Tanja Brodersen, Anita Hechmann og Ella Schumann. 

 Alle får en T/D-logobold. VELKOMMEN til T/D. 

c) TD spilletøj 

 Bestyrelsen, og især Hanne Jaksland har arbejdet på at få en mørkeblå spiller-trøje  
 fra Adidas med T/D-logo på. 
 Det har desværre ikke været muligt at få alle størrelser til rådighed, så T/D har  
 kunnet prøve sig til rette blandt disse. 
 Desuden har man skullet afgive en ordre på mindst 20 stk, - og kun 18 T/D har vist  
 interesse for trøjen indtil nu. 

 Der arbejdes videre med projektet. Evt, også med mulighed for en Polo. 
 Bestyrelsen håber, at kunne vende tilbage med nyt omkring trøje/polo med T/D-logo 
 til sæson 2020. 

     d) T/D-udflugt 

 Bestyrelsen har annonceret 5.- 6. juni 2020 til T/D-udflugt.  
 Charlotte Westhoff anfører, at Grundlovsdag 5. Juni 2020 og den efterfølgende  
 weekend er en oplagt mulighed for familieweekend/miniferie o. lign.           
 Bestyrelsen tager dette til efterretning. 

     e) Tove Geertz-pokalen  

 - mangler snart plads til indgraveringer medmindre “bunden i skålen”   
 tages i brug.(Iflg Gitte Feldskou) 

 Skal pokalen erstattes af elektronisk vinderliste? 
 Ny pokal? 

 Stemningen i GF er så absolut, at pokalen skal bestå FYSISK. Så derfor: vi   
 indgraverer i bunden - og tar’ den derfra, når tiden kommer. 

Formanden tar’ ordet, og takker Pernille Vester for godt arbejde i T/D’s bestyrelse. Pernille får et 
“Albatros kaffekrus” til det kommende års kaffebehov. 

Bestyrelsen takker alle for et dejligt 2019. Vi ses til april 2020 hos T/D ❤  

Ref.    Dirigent  Formand T/D 

Lisbeth Blom Thygesen  Gitte Feldskou Alice Knutzon
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