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Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af godkendt regnskab 

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  

5. Valg af suppleant  

6. Valg af revisorsuppleant  

7. Indkomne forslag 

8. Evt. 

I formandens, Jeanne Neumann, fravær bød Marianne velkommen til de i alt 27 deltagere til 

generalforsamlingen, som traditionen tro blev indledt med en golfsang. 

ad 1. 

Bestyrelsen foreslog Vera Kirketerp som dirigent. Vera takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne med opslag på tavlen den 4. august og 

besked på golfbox til damedagens medlemmer den 11. august samtidig med at dagsorden blev lagt 

på hjemmesiden. 

ad 2 

Marianne læste formandens beretning op, som blev godkendt. 

ad 3 

Inge gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt. 

ad 4 

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Jeanne Neumann, som gerne modtager genvalg, Gitte Scheel 

og Lise Knudsen, som ikke ønsker genvalg. 

Jeanne blev genvalgt og generalforsamlingen godkendte med 20 stemmer for og 2 imod, at 

klausulen i vedtægterne om, at ingen kan sidde i samme funktion i mere end 4 år, kan tilsidesættes, 

så bestyrelsen har frie rammer til at konstituere sig. 

Bestyrelsen foreslog Inger Margrethe Stubbergaard og Mie Skovgaard. Begge blev valgt med 

akklamation. 

ad 5 

Bestyrelsen foreslog Janne Skov Hansen. Janne var ikke til stede, men havde givet tilsagn og blev 

valgt med akklamation. 

ad 6 

Bestyrelsen foreslog Tove Ulstrup, som ligeledes blev valgt med akklamation. 
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ad 7 

Bestyrelsen havde 2 forslag til vedtægtsændringer under §2, 

a) Der kan kun spilles 1 tællende turnering om dagen. 

Forslaget var foranlediget af Pro-shoppens forårsturnering på en torsdag og blev ændret til: 

a) Der kan kun spilles 1 tællende turnering om dagen, enten en damedag eller en klubturnering. 

b) Markør for en damedagsspiller skal så vidt muligt være damedagsspiller. 

Forslaget var genstand for diskussion, idet der var uenighed om så vidt muligt skulle med. De 3 ord 

kom derfor til afstemning, hvor 13 stemte for og 8 imod. De 3 ord bibeholdes derfor. 

Jytte Gredsted havde indsendt 4 forslag til ændring af vedtægterne: 

1. Om torsdagen spilles der damedag. 
Man spiller med en anden damedagsspiller og ikke en ægtemand eller anden mandsperson, for så 
er det ikke en damedag mere. 
 

Svar Forslaget svarer til bestyrelsens forslag b. 

2. Hvis der er en turnering i klubben en torsdag, hvor der er damedag, skal damedagen ikke være 
tællende. Vi skal støtte om, om klubbens turneringer, hvor man kan tilmelde sig uden det går ud 
over damedagspointene. 
 

Svar Forslaget dækkes af bestyrelsens forslag a. 

3. Når bestyrelsen har runde fødselsdage, skal bestyrelsen selv samle ind til blomster. Penge til 
blomster skal ikke tages af damedagskassen. Hvis de skal det skal der stemmes om det. For øvrigt 
skal ALLE i bestyrelsen have blomster og ikke kun nogle. 
 

Svar Bestyrelsen har taget forslaget til efterretning og der gives fremover ikke gaver til 
bestyrelsesmedlemmer fra damedagens kasse ud over fratrædelsesgaver 

4. Så vidt muligt skal der indberettes score senest dagen efter at der er spillet damedag. 

  

Svar Forslaget er urimeligt, vi er alle frivillige, forslag forkastet 

 

ad 8 

Bestyrelsen har modtaget 2 forslag fra Marina Hammerby: 

a) Den torsdag hvor vi har turnering og samtidig kan se årets nyheder fra proshoppen, 

kunne jeg godt ønske mig, at man så modeshowet og dernæst delte præmier ud. Dem 

som er interesseret i at købe kan så købe efter maden. Det trækker alt for langt ud på 

den måde det foregik i år.  

Når man har en lang køretur foran sig, så er det ærligt talt lidt træls at vente timer på 

at "folk" er færdige med deres køb.  

Jeg tror på, at vil man købe, så kan man sagtens vente til bagefter og så kan dem som 

ikke vil købe komme hjem inden mørkets frembrud.  
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b) Dernæst synes jeg det er et fantastisk godt initiativ, at I arrangerer golf turer til andre 

klubber..... Bare det ikke er måneds turneringen i flytter til en anden klub.  

Det er ren egoisme jeg skriver dette. Men da jeg hverken er med i "drømmerunden" 

eller "hjulet drejer" ja så er der kun den turnering hvor jeg ser mange af jer på en gang. 

Her prioriterer jeg klart at afspadsere fra mit job for at nå herop.  

Skulle jeg være med til den turnering som I flyttede til Harekær krævede det jeg tog en 

hel feriedag plus tilkøbte buggy. Det er for dyrt for mig. Så mit ønske er at lade 

månedsturneringerne foregå i vores klub.  
 

Bestyrelsen takker for de konstruktive forslag og vil arbejde videre med dem til næste sæson. 

Der blev i øvrigt fremsat flere gode forslag fra generalforsamlingen at arbejde videre med til næste 

sæson, en veninde turnering og at spille foursome engang. 

Dirigent Vera takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 

Derefter fik Gitte Scheel og Lise Knudsen hver 2 flasker vin for deres flittige indsats for 

damedagen. Vera fik 2 flasker vin for sit hverv som dirigent og for sit arbejde med ”Hjulet drejer”. 

Tak til alle, som mødte frem. Det blev en livlig generalforsamling med mange gode diskussioner og 

blev afsluttet med, at alle deltagere fik 3 bolde, som vi havde fået sponseret af Jyske Bank. 


