Nyhedsbrev 3.2.2020

Kære Tirsdagspiger

Allerførst rigtig godt nytår, - vi håber I alle er kommet godt ind i det. Januar har jo været - til tider næsten forårsagtig, dejligt.

Flytning af spilledag fra tirsdag til onsdag.
På Tirsdagspigernes generalforsamling den 24. september 2019 var der ved afstemning flertal for at
flytte vores spilledag fra tirsdag til onsdag. Klubbens arbejde med planlægning af sæson 2020 var
allerede godt i gang på dette tidspunkt. En eventuel flytning af spilledag vil derfor først være mulig
fra sæsonen 2021. Vi er i løbende dialog med klubbens bestyrelse og forventer, at have en afgørelse
om det er muligt i april/maj måned 2020. Der er en del brikker, der skal falde på plads inden og det
afventer vi.

Turneringsprogram 2020
Bestyrelsen har arbejdet ihærdigt på at blive klar til sæson 2020. Vi vil derfor orientere jer om et par
datoer:
•
•

Sæsonstart er fastlagt til den 31. marts 2020.
Weekendturen bliver den 22. - 23. august 2020 - nærmere herom senere.

Så sæt endelig X i kalenderen.

Turneringsprogram 2020 er næsten klar, vi mangler blot lidt finpudsning af turneringer, række
inddelinger, præmier og løbende turneringer. Turneringsprogrammet bliver offentliggjort, når det er
helt færdigt.

Hjælpere i matchlederrummet
På generalforsamlingen var der flere der tilbød at hjælpe i matchlederrummet med "tjek-ind". Dette
for at aflaste bestyrelsen, hvor enkelte ikke kan møde så tidligt. Vi håber, at 5 - 7 personer melder
sig, så det bliver til et par tirsdage for hver.

Vil I, der vil hjælpe os, melde tilbage snarest, - og gerne senest inden den 15. februar 2020. På
forhånd tak.

Ny mailadresse
Tirsdagspigerne har fået en ny fælles mailadresse tipi@mollerupgolfclub.dk. I den forbindelse
overfører vi mailadresser hertil. Giv os venligst besked, hvis du ikke vil modtage flere mails fra os.

Også på forhånd tak for det.

Vi glæder os til at se jer og komme i gang med sæson 2020.

Tirsdagspigernes bestyrelse

Lone Borup
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