Referat af Dameklubbens Generalforsamling onsdag den 3. oktober 2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastlæggelse af budget for kommende sæson samt kontingent
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt
Ad 1 – Marianne Dreyer blev valgt til dirigent og konstaterede, at GF var lovligt indkaldt.
Ad 2 - Formanden afgav sin beretning for sæsonens forløb i Dameklubben. Beretningen blev
godkendt og kan læses på hjemmesiden.
Ad 3 - Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Der var dog et par spørgsmål til,
de tilskud, der gives til udflugter og middage. Bestyrelsen vil den kommende sæson se
på, om der skal ændres noget, så tilskuddene fordeles mere ligeligt på medlemmerne.
Ad 4 – Der er udarbejdet et budget for 2019, som kan læses på hjemmesiden. Nuværende kontingent på 350 kr. fastholdes.
Ad 5 - Der var flg. forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:

1. § 3: "Dameklubben ledes af en bestyrelse bestående af 7-8 bestyrelsesmedlemmer..."
foreslås ændret til "Dameklubben ledes af en bestyrelse bestående af 4-7
bestyrelsesmedlemmer..." . Begrundelsen er at vi ikke vurderer at bestyrelsesarbejdet
fordrer så mange personer.
2. § 4: "Sæsonen løber fra 1. april til 30. september." ændres til "Sæsonen løber fra 1. april
til dato for generalforsamling i oktober samme år." Begrundelse er at mange medlemmer
ønsker at forsætte ugematch til denne dato. Regnskabsåret fastholdes som nu.

Begge forslag til ændringer blev vedtaget. Det første dog efter en del diskussion, idet flere
medlemmer ikke havde været helt tilfredse med bestyrelsens arbejde i den forløbne sæson,
og derfor ikke mente, det var en god idé at skære ned på antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen pointerede, at det heller ikke kommer på tale i nær fremtid, man ønsker bare at
have muligheden skrevet ind i vedtægterne.

Ad 6 - Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne
Ad 7 - Kirsten Sørensen, Lisbeth Werner, Karine Bech og Helle Spangenberg var på valg.
Kun de to sidstnævnte ønskede genvalg og bestyrelsen takker både Kirsten og
Lisbeth for deres indsats!
I deres sted blev Karen Thorsted og Lisbeth Wolff valgt. Vi glæder os til samarbejdet!

Ad 8 - Under Evt. blev det foreslået at man fremover sender besked ud til medlemmerne, når
der kommer nye til, så man kan tage godt imod dem på banen.
For at kunne genkende hinanden i Golfbox opfordres alle medlemmer til at sætte et
(D) efter deres navn under ”Profil”.
Bestyrelsen har i det forløbne år ikke prioriteret opslagstavlen i omklædningsrummet
så højt, da al kommunikation efterhånden foregår via hjemmesiden.
Det blev imidlertid på GF pointeret, at det stadig er et ønske fra medlemmerne, at
der kommunikeres sideløbende via opslagstavlen. Det er taget til efterretning – og
i den kommende sæson vil der også blive udsendt flere mails med div. informationer.

Birkerød, den 8. oktober 2018

Referent: Inger Thye

