
 
 
Referat af generalforsamlingen 
den 10. oktober 2020 
 
Inden generalforsamlingen blev der delt præmier ud. 
A rækken:  Iris Christoffersen          33 point   (hcp 6,9) 
                      Susanne Rasmussen      33 point   (hcp 8,0) 
                      Kate Schifter                    32 point 
 
B rækken:  Anette Bonde                   31 point  
                      Annelise Andreasen      29 point 
                      Ulla Nielsen                      28 point 
 
Dreier pokalen: Susanne Rasmussen     56 point 
                                Iris Christoffersen        33 point 
                                Lykke Kirstein               25 point 
                                Susanne Clausen           24 point 
                                Kate Schifter                   22 point   Pokalen fra 1992 blev udleveret til Susanne  
 
Længste drive på hul 8: Susanne Clausen  
Nærmest hul på hul 6; Gydas Kelø 
 
Birdie: Iris hul 15, Anette Bonde hul 6, og Gyda hul 6 
 
Derefter starter generalforsamlingen 
1.     Valg af dirigent: Gurli Hesselholt 
         Valg af stemmetællere: Kim Frederiksen og Lennart Kobbernagel 
 
 2.    Formandens beretning. 
         Vedlægges  
         Bemærkninger: fra Susanne Clausen ros til bestyrelsen, fra Iris ros til Bente Kaspersen 
         Beretningen blev godkendt uden bemærkninger  
 
3.     Regnskab fremlagt til godkendelse 
         Ingen bemærkninger   Godkendt 
 
4.     Indkomne forslag 
Forslagsstillerne begrundede deres forslag inden afstemningen.  
 
 Fra Lykke Kirstein   1 stemme 
 Dameklubben slår ud kl. 10.00 og kl. 17.00      
  
Forslag 1.   fra Gyda og Dorthe         2 stemmer 
  
Officiel start tid 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.  

 



 
Forslag 2.   fra Gyda og Dorthe                                                            0 stemmer 
           
Dameklubbens officielle start tid er tirsdag kl. 10.00. Derudover får Dameklubbens medlemmer ret til booking 
mellem kl. 16.30-17.00 tirsdage. (Tilpasses efter potentielle medlemmer behov) 
 

 
Forslag 3. fra Bente Olsen og Anni                                                      6 stemmer 
           
Spilletiden ændres til to tider på tirsdag, en kl. 14 og en kl. 16 eller 17. Den sidste tirsdag i måneden spilles en 
fællestid sidst på dagen evt. kun 9 huller med fælles spisning efterfølgende (mad udefra) 
 
 

Forslag fra bestyrelsen mod det forslag som ved 1. afstemning fik flest stemmer, nemlig 
forslag 3.       
19 stemte for bestyrelsens, 6 stemte for forslag 3 og 5 stemte blankt                                                                           
 
Udsalg som hidtil kl. 16 og 17. Derudover den 1. tirsdag i måneden spilles ud kl 14 og der afsluttes med spisning 
efterfølgende. (mad udefra) 
 
 

5.   Valg til bestyrelsen 
       Birgit Hansen, Hanne Kobbernagel og Bente Jørgensen er på valg og er alle villige til 
genvalg. Blev valgt. 
       Kirsten Frederiksen har ønsket at udtræde. Bestyrelsen forslår Hanne Larsen. Hanne blev 
valgt. Bestyrelsen takker Kirsten for et godt og givende samarbejde. 
 
 
6.  Valg af revisor 
     Bestyrelsen forslår Jane Larsen. Jane blev valgt 
 
 
7.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
      Bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes op med 50 kr. Forslaget blev vedtaget. 
 
 
8.  EVT. 
      Bente K. læser mail fra Lykke op. Iris ønsker fortsat held og lykke til bestyrelsen. Bente 
takker Gurli for veludført dirigentrolle og generalforsamlingen for god ro og orden. 
 
Anni Rønlund overrækker venskabspokalen til Birgit Hansen 
 


