
Dameklubben – Maribo Sø Golfklub - Generalforsamling 10. oktober 2020 
Indkomne forslag  

 
Forslag  Begrundelse i forslaget  

 

Forslag fra Lykke Kirstein  
 
Dameklubben slår ud kl. 10.00 - og kl. 17.00. 
 

Dameklubbens medlemsskare bliver mindre år for 
år og jeg tror, med ændring af spilletid til kl. 10.00 
kan lokke flere “nye” medlemmer til vores dejlige 
Dameklub. 
 

Forslag fra Gyda Kelø og Dorte Nielsen  
 
Forslag 1:  
Officiel starttid fastsættes til kl. 10, tirsdage.  
Derudover får Dameklubbens medlemmer ret til 
booking mellem kl. 16.30-17.00, tirsdage. 
(Tilpasses efter potentielle medlemmers behov).  
 
For at sikre det sociale fællesskab, vil den sidste 
tirsdag i måneden være start for alle kl. 16.00.  
 

Igennem årene har spørgsmålet om starttidspunkt 
for Dameklubbens spilletider været til debat på 
generalforsamlingen en del gange. 2020 skal ikke 

ændre på dette      . Emnet fortjener en 
afstemning, hvilket aldrig er sket - så vi alle kan få 
en klar tilkendegivelse, og lukket ned for debatten 
om emnet.  
En del af Dameklubbens medlemmer er ”fri for 
job” og måske er der nu ønske om at starte om 
formiddagen. Vi ønsker naturligvis at tilgodese alle, 
styrke det sociale fællesskab, netop derfor er 
opstillet to forslag med henblik på at imødekomme 
alle spillere.  
 

Forslag fra Gyda Kelø og Dorte Nielsen  
 
Forslag 2:  
Dameklubbens officielle starttid er tirsdag kl. 
10.00.  
Derudover får Dameklubenes medlemmer ret til 
booking mellem kl. 16.30-17.00 tirsdage. (Tilpasses 
efter potentielle medlemmers behov).  
 

Samme som forslag 1  

Forslag fra Bente Olsen og Anni Rønlund  
 
Vi foreslår at spilletiden ændres til to tider på 
tirsdage, en kl. 14 og en kl. 16 eller 17.  
 
Den sidste tirsdag i måneden spilles til en fællestid 
sidst på dagen evt. kun 9 huller med efterfølgende 
fællesspisning (mad udefra).  
 

Klubben vil med dette forslag få flere medlemmer, 
da mange syntes tirsdagene bliver for lange.  
 
 

Forslag fra bestyrelsen  
 
Dameklubben slår ud tirsdage kl. 16 – dog første 
tirsdag i måneden kl. 14, På de dage arrangeres 
efter spillet fælles spisning, gerne med mad 
udefra.  Deltagerbetaling for mad. Der spilles 18 
huller, medmindre andet er anført.   

Dameklubben er for alle interesserede dame-
golfere – også de erhvervsaktive, som normalt 
først kan spille fra kl. 16.    
 

 


