
Referat Evalueringsmøde/Medlemsmøde i Dameklubben i Himmelbjerg Golf Club 

(Tirsdagsdamerne)  09.11.2021: 

 

1. Valg af dirigent – Kamma Dickson og referent – Karen-Lise Nyengaard. 

2. Beretning af året (Jane Bach Sørensen) Godkendt af de fremmødte. 

Skal priklinger være om tirsdagen? Vi er den klub i klubben der er mindst, så vi må nok leve 

med det. Der er forespurgt om det kan ændres til andre dage. Vi vil gerne have besked om 

priklinger i god tid. 

Dejligt med ny rengøring. Det kan muligvis ikke fortsætte, når den nye forpagter kommer. 

3. Forslag fra medlemmer og Dameudvalget 

a) Slagspil skal/skal ikke - max slag 10 - første tirsdag i måneden? 

Merete Giver: Flere er kede af at blive tvunget til slagspil. 

Bente Mikkelsen: Synes det skal fortsætte. Det giver noget til spillet. Det kan lokke flere til 

slagspils matchen og måske få flere med til klubmesterskabet. 

Forslag til udvalget at arbejde videre med efter mundtlige indlæg fra både nye og gamle 

medlemmer: 

Fortsætte med tvungen slagspil den første tirsdag i måneden. 

  Lave en månedsmatch med slagspil for alle. 

  Lave en ekstra række for lavhandicapper til månedsmatcher,  

  så vi har 4 rækker. 

b) Golfetikette - hvad er det/hvad er det ikke? 

  Det er vigtigt at følge reglerne for "Ready golf" 

  Brug en god tone 

  Reglerne for at lukke igennem gælder også for tirsdagsdamerne. Også   

  hvis det er herrer. 

c) Hvem kan være markør? 

  Skal tirsdagsdamer være markører for hinanden. Der er lempet på   

  det, så dem der ikke har en anden mulighed, kan have en markør der  

ikke er i Dameklubben. Det skal dog ikke blive kutyme.  

d) Mentorer til nye medlemmer 

  Ordningen bliver rost af de nye medlemmer. 

  Lene Bonderup, Merete Giver, Rita Thykjær fortsætter. 

  Audur Rafnsdottir vil gerne være ny mentor.  

Susanne Fjordside stopper. 

  Dameudvalget skal være mere obs. på Klub 30+, for at få flere med i   

  Tirsdagsdamerne. Elin Kristensen og Tina Bloch Christensen melder   

  sig som ambassadører til at præsentere Tirsdagsdamerne.  



4. Fremlæggelse af årsregnskaber til godkendelse for 2019/2020 og 2020/2021 - 

   Godkendt af de fremmødte medlemmer  

5. Evt. afgående medlemmer og nye medlemmer af Dameudvalget 

   Christina Christiansen, Hanne Munk og Karen-Lise Nyengaard   

   stopper.  

Susanne Fjordside fortsætter. 

Jane Bach Sørensen fortsætter 1 år mere Kamma Dickson fortsætter 1 til 

2 år mere. 

Oda Ruhnstet Jensen og Gitte Moestrup meldte sig, således at udvalget nu 

består af 5 udvalgsmedlemmer. 

6. Eventuelt.  

  Kate K lukker butikken. Hun hilser, og anmoder om at gavekort     

  bliver brugt ultimo 31.12.2021 

Susanne Niebuhr VVS, Kasa DK, Susanne Vater, Kate K stopper  som sponsorer 

til nærmest flaget/månedsturneringer. Vi mangler derfor flere nye sponsorer. 

Opfordring til medlemmerne, hvis de kender eller har mulighed for at skaffe 

dameklubben nye sponsorer. 

  Forslag om at lave et januar-arrangement i stedet for julefrokost. 

  Bente Mikkelsen: Prøvemedlemskab. Kvinder og Golf har været en   

  kæmpe succes. Der efterspørges hjælp fra Dameklubben til næste   

  sæson. 

  Birdie træ/bolde skal det genindføres? 

  Elin Kristensen: Der bliver oprettet en gruppe for golfsingler. 

  Pink Cup: Silkeborg Ry Golfklub d. 10.06.2022 

Udvalget orienterede om, at evalueringsmøde/medlemsmødet altid afholdes 

fremadrettet den første tirsdag i november måned. 

Udvalget orienterede om, at der er givet blomster til Hanne Andersen og at  

Alice Markussen snarest vil modtage en buket blomster. 

 

30 ud af 89 medlemmer var mødt op til dette møde. 

  

Dette beslutningsreferat er udarbejdet af Karen-Lise Nyengaard og godkendt af dirigenten 

___________________ 

Kamma Dickson 

Den 11-11-2021   

 

 

 


