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Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af godkendt regnskab 

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

5. Valg af suppleant 

6. Valg af revisor  

7. Valg af revisorsuppleant  

8. Indkomne forslag 

9. Evt. 

 

Ad 1 

Bestyrelsen foreslog Tove Ulstrup, som generalforsamlingen accepterede. Tove konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet med udsendelse af indkaldelse via golfbox torsdag den 

17. august og opslag på Damedagstavlen samt standerne i indgangen til klubhuset. 

 

Ad 2 

Jeanne aflagde formandens beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 3 

Inge gennemgik det reviderede regnskab, som generalforsamlingen godkendte. 

 

Ad 4 

2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Inge Rasmussen, Damedagens kasserer gennem 4 år og 

Marianne Davidsen, Damedagens næstformand gennem 4 år. Inge modtager gerne genvalg, men 

Marianne ikke. Bestyrelsen foreslog Rosa Hornung og under generalforsamlingen meldte Jytte 

Gredsted sit kandidatur. Dermed skulle vi have en skriftlig afstemning. Optællingen viste, at Rosa 

fik 29 stemmer, Jytte 8 stemmer og Inge 23 stemmer. Dermed er Rosa og Inge valgt for 2 år og 

generalforsamlingen accepterede, at Inge kan fortsætte som kasserer. 

 

Ad 5 

Janne Hansen var på valg som suppleant og blev genvalgt for 1 år. 

 

Ad 6 

Annita Thambo var på valg som revisor og blev genvalgt for 2 år. 

 

Ad 7 

Tove Ulstrup var på valg som revisorsuppleant og blev genvalgt for 1 år. 

 

Ad 8 

Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens tilkendegivelse af, om månedsmatcher skal afvikles over 

12 eller 18 huller? 

 

Beslutning 

Ved håndsoprækning blev det tilkendegivet, at 18 var for at spille 12 huller og 9 var for at spille 18 

huller. Vi fortsætter derfor med de 12 huller. 
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Rosa Hornung havde indsendt 2 forslag til drøftelse: 

 

1. Medlemmernes tilkendegivelse af, om man ønsker scoreregistrering af den løbende 

turnering. Skal det være frivilligt om man vil scoreregistrere? Det skal af Damedagens 

infomateriale klart fremgå, om der skal foretages scoreregistrering. 

 

Beslutning: 

Såfremt man vil deltage i den løbende turnering skal man registrere sine scores.  

 

2. Medlemmernes tilkendegivelse af, om man ønsker månedsmatchen afviklet over 12 eller 18 

huller. Er det et minus, at man ved spil på 12 huller ikke alle spiller de samme 12 huller? 

 

Beslutning: 

Forslaget er identisk med bestyrelsens og i øvrigt er hullerne ratede, således at man får tillagt eller 

fratrukket slag alt efter hvilket hul man starter på. 

 

Marina Hammerby havde indsendt 2 forslag: 

 

1. Ønske om at spille 18 huller til månedsturneringerne. 

 

Beslutning: 

Det blev under bestyrelsens forslag vedtaget at spille 12 huller.  

 

2. ønsker igen igen at når man planlægger en Damedag i en anden klub, at det ikke er på vores 

månedlige turnering, med mindre det er på samme tid som Damedagen turnering normalt 

ligger på. Så har alle en fair chance trods job at komme med.  

 

Beslutning: 

Bestyrelsen vil godt efterkomme ønsket, såfremt det kan lade sig gøre at spille en anden dag end 

torsdag i fremmed klub. Det er normalt således, at der skal startes fra morgenstunden i fremmede 

klubber. 

 

Ad 9 

Der var diskussion om man kan spille en anden dag end torsdag for at så mange som muligt kan 

deltage i Damedagen. Det var der ikke stemning for. Hvad skal succeskriteriet være for Damedagen, 

så mange som muligt eller få, der har det rart sammen. Der var stemning for det sidste. 

 

Med hensyn til golfbox var der ønske om at få forudregistrering, dvs. 14 dage + 1 før. Elisabeth 

Håkonsson vil gerne påtage sig hvervet. Bestyrelsen kontakter hende for aftale til næste sæson. 

 

Bestyrelsen blev opfordret til at tilbyde en Åben Damedag til næste sæson. Ann Ravn vil gerne 

sørge for sponsorer. Det blev også foreslået at holde en venindematch. 

 

Vi skal alle være ambassadører for Damedagen og opfordre flere til at deltage. 

 

Marianne fik en fornem blomst som tak for sit arbejde for Damedagen. 

 

Tak til alle deltagerne, 30 ialt, som ved generalforsamlingens start fik udleveret en stemmeseddel og 

3 bolde, der var doneret af Jyske Bank. I øvrigt var der en dejlig stemning og livlig diskussion indtil 

generalforsamlingen sluttede ca. 21:30. 


