
 

Tirsdagsdamernes generalforsamling 

Tirsdag d. 1. juni 2021 i restaurant Albatros  
Udsat fra )rsdag d. 6/4 grundet forsamlingsforbud 

Offentliggjort på TD’s opslagstavle samt hjemmesiden d. 18/5 2021 
Udsendt på mail )l TD d. 11/5 2021 

27 TirsdagsDamer deltager i GF, som oprindelig skulle have været aLoldt i 
okt. 2020. Grundet Corona-pandemien blev GF udsat )l foråret 2021, og 
flere håbefulde forsøg på aLoldelse i april og maj, resulterede så endelig 
med en dato i juni måned, hvor forsamlingsforbuddet gjorde det muligt at mødes. 
Den ordinære GF for 2021 vil blive planmæssigt aLoldt i oktober måned. (forhåbentligt!) 

Dagsorden:  
    

1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår ....Det har været umuligt at finde en ordstyrer forud for GF, men: 
Karin Dahl )lbyder sig frivilligt som ordstyrer. GF bifalder )lbuddet. 

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

3. Formandens beretning v/ Alice Knutzon 
 (Se bilag) 

4. Forslag fra bestyrelsen 
Ændring af vedtægterne (se bilag).  

• Da bestyrelsen har valgt at afprøve andre kon)ngen\ormer i år, ønsker vi at sle]e: 
Kon$ngentet dækker spilleperiodens præmier samt matchfee og middag ved 
afslutningsmatcherne.   

 Bestyrelsen ønsker en mindre udspecificering af kon)ngentet, og en mere enkel og fri   
 formulering: Kon$ngent fastsæ9es af bestyrelsen inden sæsonstart.  
 GF godkender  vedtægtsændringen. 

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 
a) Vedtægtsændring: Forslag om ændring af TD´s optagelseskriterier, sådan at den øvre 

handicapgrænse på 37 bernes og ersta]es af en grænse på 42 
 Forslaget trækkes )lbage, da forslagss)ller bifalder bestyrelsens hensigter desangående: 

 Der er allerede set mange ændringer i T/D’s hcp-reguleringer ecer det nye WHS-system. 
 Bestyrelsen ønsker at indhente erfaringer over hele sæson 2021, for derecer at beslu]e evt.  
 ændringer i T/D’s hcp-optagekriteriet - (ifølge T/D’s vedtægter) - på GF i oktober 2021. 

 Det bekræces dog endnu en gang: EN GANG TIRSDAGSDAME - ALTID TIRSDAGSDAME ! 

b) Forslag om, at Tirsdagsdamernes turnering afvikles som en 18-hullers turnering på alle 
ordinære spilledage (se bilag) 

 Erfaringer fra 3.periode i sæson 2020, viser et meget lille behov for kun at registrere 9-huls-spil 
 de sidste 2 spille-)rsdage i september. 

!"



  Et flertal af GF beslu]er at vende )lbage )l 18-huls-spil over samtlige )rsdage i sæsonen.  
                  

6. Regnskab for sæson 2020 v/ Marianne Poulsen (se bilag) 

  Regnskabet udleveres )l GF’s deltagere, og gennemgås derecer. GF vedtager regnskabet. 

7. TV-cup 
Jy]e Clemmensen har meldt sig )l at stå i spidsen for turneringen i vinter, og Hanne Jaksland indtaster 
igen scorekort i Goljox. 

 GF bifalder de turneringsansvarlige. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: 

• Hanne Jaksland – har siddet i 6 år. Kan ikke genvælges. 
• Lisbeth Blom Thygesen – har siddet i 4 år. Ønsker ikke genvalg. 
• Marianne Poulsen – har siddet i 2 år. Modtager genvalg. 
• Bestyrelsen foreslår Marianne Madsen og Tine Grodal som nye bestyrelsesmedlemmer. 
• Gerda Stendal – har siddet 2 år som suppleant. Ønsker ikke at indtræde i bestyrelsen. 
• Bestyrelsen foreslår ……………som suppleant.  

 Bestyrelsen har foreslået Marianne Madsen og Tine Grodal som nye bestyrelsesmedlemmer. 
 GF vælger dem begge )l bestyrelsen. 
 Som ny suppleant beslu]es det, at ny suppleant først vælges )l GF i okt. 2021. 

9. Eventuelt 

 a Tove Geertz pokalen mangler ecer godt 50 år plads )l inskrip)on af nye vindere. 
 Der arbejdes ihærdigt på at finde en løsning. Det er meget dyrt at få lavet håndgravering, -  
 omkring 400 kr. pr. navn aLængig af antal bogstaver. 
 Kunne der evt. laves en fod )l pokalen? En fod hvor der kunne påsæ]es trykte mærkater,  
 hvilket er meget billigere? 
 Marianne Poulsen har kontakt )l guldsmed, og forhåbentlig finder de en god og pæn løsning. 

 b Der skal vælges ny formand )l GF i okt. 2021. Bestyrelsen har ingen emner )l jobbet, og  
 beder forsamlingen om at været observante desangående. 
 Der er lidt snak om længden af medlemskabet af bestyrelsen. Skal de nugældende 6 år gøres  
 længere, evt. uendelige? 
 Der er stemning for at beholde en årsbegrænsning. Det er godt med cirkula)on i bestyrelsen! 

 c Formand Alice Knutzon ønsker afslutningsvis at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer 
 Hanne Jaksland, Lisbeth Blom Thygesen og suppleant Gerda Stendal for godt samarbejde.  
 De modtager alle en plakat )l minde om deres )d i bestyrelsen. 

 d Formanden takker )l sidst dirigenten for godt udført arbejde, og GF for god ro og orden. 
 Det sædvanlige HURRA for T/D og Holbæk Goltlub samt “Suset over Kirsebærholmen” må vi  
 tænke os )l. Coronasitua)onen )llader ikke den slags løssluppen adfærd!! God sommer. 

 🌞 🌞 🌞  

  

ref Lisbeth Blom Thygesen   formand Alice Knutzon 
5. juni 2021

!#


