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Susanne F bød velkommen til 42 glade og forventningsfulde damer - og havde et specielt  STORT velkommen 
til de mange nye damer, som vi håber, bliver en del af Dameklubben i den nye sæson 
Der var også en STOR tak for opbakningen til bowling og vinsmagning, som vi havde i januar og februar 
Jeres opbakning gør, at vi vil arbejde videre med arrangementer i vinterpausen 

Susanne gennemgik de forskellige matcher, der vil være i sæsonen: 
Tirsdagsmatcher, månedsmatcher, Bymatch Skanderborg, Dameweekend, Pink Cup, Forårsafslutning, Pigegolf 
og Pigeaftengolf og Sæsonafslutning 
Alle matcher er nævnt i folderen, der blev udleveret, men alle matcher er oprettet i Golfbox, så tjek info her 

Susanne opfordrede alle til at komme med input til vinterarrangementer og Inge Prang greb chancen med det 
samme, og fortalte om, at vi kunne købe en forestilling til Silkeborg Ny Teater og få salen for os selv og 
arrangere spisning. Det arbejder vi videre med 

Oda kom med lidt omkring økonomi, og det hele handler om, at vi bliver så mange Tirsdagsdamer som muligt, 
for det os selv, der betaler det hele - næsten, for vi har jo også vores sponsorer, der er med igen i år 
Vi har fået mange henvendelser vedr. medlemsfolderen, som Oda har lavet en del år. Der har været sat på 
stand by på grund af Corona og GDPR, men nu er vi klar til at få den på banen igen 
Så send en mail til Oda - ruhnstet@gmail.com og oplys telefonnummer og vedhæft et vellignende billede, 
helst uden solbriller og kasket. Send oplysningerne senest 1. maj 

Susanne Skovlund reklamerede for Hulspilsturneringen, der løber over hele sæsonen. Meld jer til en 
megahyggelig turnering og selvom der spilles hulspil, er det ikke spor farligt 

Undervejs blev der serveret kaffe og the og spist hjemmebagt kage 
Så stemningen var god og alle hyggede  

Velkommen til den nye sæson - Vi glæder os til at mødes på banen 

Dameudvalget  
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