
Referat af Damedagens generalforsamling torsdag den 12. september 2019, kl. 19.00. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

 Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

 Inge Rasmussen: ønsker ikke genvalg 

 Rosa Hornung: modtager genvalg  

 Bestyrelsen foreslår: Merete Palm 

5. Valg af suppleant 

 Merete Palm: ønsker ikke genvalg 

 Bestyrelsen foreslår: Eva Reinholdt 

6. Valg af revisor 

 Annita Thambo Jensen: modtager genvalg 

7. Valg af revisorsuppleant  

 Tove Ulstrup: modtager genvalg 

8. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægternes §§ 4 og 6 til fremtidig at være såly-

dende: 

§ 4. ”Regnskabsåret løber fra 01.10. til 30.09., dog skal der afsættes beløb efter 

         regnskabsårets afslutning til afholdelse af generalforsamling.” 

 § 6. ”Damedagen afholder generalforsamling hvert år en torsdag i oktober måned. 

          Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved opslag i klubhuset og på 

          mail til alle Damedagens medlemmer senest 3 uger før.”  

9. Eventuelt. 

Ad 1 

Formanden bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Tove Ulstrup som dirigent. Generalforsamlingen 

accepterede forslaget. Efter slagsangen konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet med indkaldelse på Damedagens tavle i FGK den 18. august samt udsendt til medlem-

merne på GolfBox den 19. august, ligesom indkaldelsen var indsat på Damedagens hjemmeside den 

19. august. 

Ad 2 

Mie aflagde formandens beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen. Mie fremhævede, at 

Åben Damedag igen i år var en succes og benyttede lejligheden til på ny at takke alle sponsorer, 

herunder Koala og Susanne Madsen. Endvidere påpegede formanden vigtigheden af det sociale 

samvær i Damedag. Som noget nyt i år var der den sidste torsdag i hver måned afholdt puttekonkur-

rence. Mie sluttede med en tak til Frank i restauranten for den gode mad, ligesom Mie takkede be-

styrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. 

Ad 3 

Inge gennemgik det reviderede regnskab, som generalforsamlingen godkendte. I fortsættelse af gen-

nemgangen henviste Inge til bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsåret, således at alle 



sæsonens matcher og de hermed forbundne omkostninger blev inkluderet i det pågældende årsregn-

skab for den pågældende periode.   

Inge gjorde opmærksom på, at konsekvensen af vedtagelse af ændring af vedtægternes § 4 (se ad 8), 

ville medføre, at et lille regnskab for perioden 01.09. til 30.09.19 skulle udarbejdes og revideres af 

revisor. Der ville ikke blive indkaldt til generalforsamling til godkendelse af det lille regnskab. Inge 

ville påtage sig at udarbejde det lille regnskab og sørge for revisors godkendelse. Regnskabet ville 

fremgå af Damedagens hjemmeside. Næste sæsons årsregnskab ville herefter løbe fra 1.10.2019 til 

30.09.2020.  

Ad 4 

Inge Rasmussen, der havde været kasserer i Damedagen de sidste 6 år, ønskede ikke genvalg. Rosa 

Hornung blev genvalgt til bestyrelsen. Merete Palm, som blev foreslået af bestyrelsen, blev valgt af 

generalforsamlingen.  

Ad 5 

I stedet for Merete Palm, der nu var valgt ind i bestyrelsen, foreslog bestyrelsen Eva Reinholdt. Eva 

Reinholdt blev valgt som suppleant for 1 år af generalforsamlingen.  

Ad 6 

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

Ad 7 

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

Ad 8 

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 4 til fremtidig at være sålydende: 

”Regnskabsåret løber fra 01.10. til 30.09., dog skal der afsættes beløb efter regnskabsårets afslut-

ning til afholdelse af generalforsamling.” 

Før afstemning fandt sted, forespurgte dirigenten, om nogen havde noget imod tilkendegivelse ved 

håndsoprækning. Ingen havde noget imod dette.  

Beslutning: Alle stemte for forslaget. 

Bestyrelsen havde endvidere fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 6 til fremtidig at være 

sålydende: 

”Damedagen afholder generalforsamling hvert år en torsdag i oktober måned. Indkaldelse med an-

givelse af dagsorden sker ved opslag i klubhuset og på mail til alle Damedagens medlemmer senest 

3 uger før.” 

Jytte Gredsted påpegede, at mange Damedagsspillere er på ferie i oktober måned. Det blev fremhæ-

vet, at såfremt man var på ferie, var der mulighed for at stemme ved fuldmagt, da indkaldelsen bli-

ver udsendt 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.  

Før afstemning fandt sted, forespurgte dirigenten, om nogen havde noget imod tilkendegivelse ved 

håndsoprækning. Ingen havde noget imod dette.  

Beslutning: Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 

Ad 9 

Inge Rasmussen fremsatte på Annita Thambo Jensens vegne ønske om, at der serveredes kaffe efter 



middagen til månedsmatcherne. Kaffe efter middagen vil forhøje middagens pris med kr. 25. Ikke 

alle ønskede kaffe. Der var forslag om, at de, der ønsker kaffe efter middagen, selv kan trække en 

kop kaffe i automaten. 

Rosa Hornung forespurgte på vegne Ulla Dalgaard Hansen, om man til Damedagens løbende turne-

ring selv måtte vælge, om man vil slå ud fra rød, blå eller gul teested. Bestyrelsen så umiddelbart 

ikke noget til hinder herfor, men under punktet Eventuelt kan intet vedtages, så Damedagens besty-

relse vil medtage ønsket ved planlægningen af aktiviteterne for den nye sæson. 

Rosa Hornung nævnte endvidere Ulla Dalgaard Hansens ønske om ”flere tættest flaget” og ”længste 

drive” konkurrencer i den løbende turnering. Rosa Hornung gjorde opmærksom på problematikken 

i, at et bestyrelsesmedlem tidligt om morgenen skulle sørge for opsætning af remedierne til brug 

herfor og ligeledes sørge for nedtagelse af disse, når den sidste spiller sidst på dagen havde spillet 

sin runde. Derimod var det meget nemmere at indlægge disse konkurrencer i månedsmatcherne, 

hvor alle spillede på samme tid. Bestyrelsen vil tage ønsket med ved næste års planlægning af akti-

viteter. 

Inge Lüders takkede Damedagens bestyrelse for godt arbejde i den forløbne sæson. 

Formanden takkede Inge Rasmussen for det omfattende arbejde som kasserer med udarbejdelse af 

årsregnskab og alle de hermed forbundne opgaver, som Inge har udført gennem de sidste 6 år. Inge 

Rasmussen modtog en flot buket blomster som tak for sit store arbejde.  

Formanden takkede dirigenten for vel udført dirigenthverv med god ro og orden og for med sikker 

hånd at have styret generalforsamlingen. Tove modtog en flaske vin. 

Tak til alle deltagerne, 28 i alt, som ved generalforsamlingens begyndelse fik udleveret 3 bolde, der 

var sponseret af Jyske Bank. Tak for god stemning og opbakning. Generalforsamlingen sluttede kl. 

ca. 20.20.   

Ref. 

Rosa 

 

 

 

 


