Den Grønne Dameklub
Referat af generalforsamling
Tirsdag den 2. oktober 2018

1.

Valg af ordstyrer og referent
Lisbeth Albæk blev foreslået og énstemmigt valgt som ordstyrer.
Gitte Asserhøj blev foreslået og énstemmigt valgt som referent.
Lisbeth Albæk kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen ifølge
vedtægterne var rettidigt indkaldt, og at generalforsamlingen hermed var
lovlig.

2.

Formanden aflægger beretning
Formandens beretning var udsendt til medlemmerne på forhånd.
Der udspandt sig en mindre diskussion omkring de arrangerede kør-selv-ture.
Udover disse bemærkninger blev beretningen godkendt.

3.

Kasserer fremlægger revideret regnskab
Grundet bortrejse af vores revisor, Lise Kaas, var regnskabet revideret og
underskrevet af klubbens tidligere kasserer, Lis Usinger.
Annette Kristensen gennemgik regnskabet.
Kontingenter på kr. 37.625 dækker 108 medlemmer.
Klubbens udgifter i løbet af året blev kort gennemgået.
Det er klubbens formål, at denne ikke skal være formuende. Klubben har
således ydet tilskud til diverse arrangementer, således at årets resultat er på
kr. 403.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4.

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5.

Fastsættelse af kontingent
Der blev fra bestyrelsens side foreslået et uændret kontingent på kr. 350.
Dette blev énstemmigt vedtaget.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Gitte Asserhøj og Vibeke Piper er på valg og villige til genvalg. Annette
Kristensen er også på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Helle Gry Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem.
De to førstnævnte blev genvalgt. Helle Gry Pedersen indtræder som nyt
bestyrelsesmedlem.
Annette Kristensen udtræder af bestyrelsen efter 8 år.
Annette takkede bestyrelsen for godt samarbejde – Ulla kvitterede med at
takke Annette for solidt og ærekært arbejde i bestyrelsen.

7.

Valg af revisor
Eventuelt genvalg af Lise Kaas som revisor blev ikke afklaret, da Lise er
bortrejst i øjeblikket.

8.

Eventuelt
Randi Jensen foreslog, at de nye golfregler blev gennemgået ved et
forårsarrangement. – Bestyrelsen vil forsøge at finde egnet person til en sådan
gennemgang.
Ulla: Eventuelt arrangement i løbet af vinteren vil blive drøftet i bestyrelsen.
Forslag om golfspil, frokost, gåtur, Indoor Golf som tidligere i Eagle Club i
Hørsholm.
Jette Stolpe efterlyste markering af klubbens reserverede tider i Golfbox.
Ulla præciserede vort reserverede tidsrum – yderligere markering nok ikke
mulig.
Karin Østergaard foreslog, at den enkelte person i sin Golfbox-profil kan
markere, at vedkommende spiller for Den Grønne Dameklub.
Den afholdte busudflugt til Mölle sammen med Dameklubben var meget
populær – så populær, at ikke alle interesserede kunne deltage.
Pia Hoffmeyer efterlyste lignende arrangement kun for Den Grønne
Dameklub.

Ulla hilser dog det gode samarbejde med Dameklubben velkomment.
Liselotte Therp opfordrede til samkørsel ved kør-selv-ture.
Ulla orienterede om, at både tilmelding og betaling til klubbens
arrangementer næste år vil komme til at foregå via Golfbox.
Dameklubben har allerede i år haft gode erfaringer hermed.
Gitte Asserhøj, oktober 2018

