Referat fra Generalforsamling onsdag d.31/10-18

Mona var dirigent, og som sædvanlig gik det fint med at styrer
tropperne. Tak for det!
Generalforsamlingen var indkaldt lovligt.
Vi startede med gennemgang af året 2018 - Tina.
Vi starter den nye sæson 2019 med Åbningsmatch d. 24/4-19. Så sæt X i kalenderen, til en
hyggelig aften. Der bliver desværre ikke nogen modeopvisning, da vi ikke har en shop.
Der lå en seddel på alle bordene, om hyggetur / weekend, fra Jytte, Anne Marie, Monika og
Susanne H. Det bliver et arrangement d. 11-12/5-19, så sæt X i kalenderen. I vil senere hører
mere om turen.
Der har været afholdt match mod Nivå, som vi vandt. Næste gang skal det afholdes i Nivå, så
der skulle vi gerne forsvarer vores sejr.
Der har igen i år været afholdt Pink Cup, med et super flot resultat. Vi blev 3. bedst, kun slået
af Trehøje og Silkeborg Ry Golfklub.
En stor tak til Gurli og Annalise for det store arbejde, og en stor tak for den gode opbakning.
Deltagere i landsfinalen var Helle Lyngsmark og Kirsten Høgh.
Vi er så heldige at Annalise vil påtage sig, Pink Cup opgaven igen til næste år, men måske
bliver der skruet lidt ned for arrangementer.
Der har også været afholdt match mod Skovbo i juni. Der vandt vi med 4,5 point.
Der blev igen i år afholdt Åben damedag i juni, med enorm succes. Vi var 130 deltagere.
En stor tak til alle hjælperne, og kæmpe TAK! til Grethe og Hanne for det store arbejde.
Til næste år, har Åben damedag 10 års jubilæum - ”sikke´n fest” :-)
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Der har været afholdt måneds matcher, hvor en række damer har været søde at afholde
matchen. En stor tak skal lyde, for jeres opbakning. Vi har desværre ikke fundet nogen til
september 2019, men da vi ikke ved om der kommer sommertid, kan det være at oktober
bliver rykket frem til september. Hvis der kommer sommertid, håber vi at der er nogen som
melder sig, og hvis ingen melder sig, bliver det afholdt som en almindelig onsdag.
Der blev afholdt Solheim Cup på hjemmebane, som vi vandt knebent. Vi er i kontakt med
Værebro for at finde ny dato i 2019, men har ikke fået svar fra dem.
Regnskabet:
Regnskabet blev fremlagt af Tina, da Joan Rønne er på ferie. Regnskabet blev godkendt uden
kommentarer.
Der var kommet et forslag om, at man selv må vælge hvilket Tee sted man spiller fra: Rød,
Blå, Gul eller Hvid. Det er vedtaget at man selv kan vælge. Det vælger man selv, når man
printer sit scorekort inden start, og man får der sine tildelte slag, efter hvilken farve man
vælger. Det er ens for alle, og man indgår på normal vis i sin vanlige række.
Der var også kommet et forslag til bestyrelsen, som er sendt ud til alle, vedr. pris og præmier.
Annalise fremlagde det på mødet, og der var skriftlig anonym afstemning. Forslaget blev
nedstemt med 21 stemmer - mod 4. Vi fortsætter derfor uændret med vores priser og
præmier.
Der kom et forslag om, at lave en anonym undersøgelse, for at undersøge hvorfor der ikke er
flere i dameklubben. Denne undersøgelse vil Susanne Juhl og Pia B. tage sig af.
Tak for hjælpen! - Vi glæder os til at se resultatet.
Valg/genvalg af bestyrelsen:
Hanne Ellehøjgaard var på valg - og blev genvalgt.
Kassér Joan Rønne var på valg - og blev genvalgt.
Kirsten var på valg - og ønskede ikke genvalgt. Bestyrelsen siger stor TAK! til Kirsten for de
mange år som medlem og formand.
NYT medlem blev - Lene Frendorf
VELKOMMEN TIL!
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Til slut skal lyde en STOR TAK til alle de hjælpere vi har i dameklubben.
TAK til Jonna og Willy, som vi håber fortsat vil hjælpe os til næste år.
TAK til Maiken og Lars for deres altid fremragende mad.
En stor tak til hele bestyrelsen for jeres opbakning og store hjælpsomhed.

HUSK vores hyggelige banko dag i dameklubben
d. 11. november 2018. Der kan tilmeldes på Golfbox.

På gensyn i 2019 og et rigtig godt nytår med dejlige golfdage.
På gensyn

