
Referat fra Dameklubbens Generalforsamling Onsdag d. 9. oktober 2019. 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Fastlæggelse af budget og kontingent for den kommende sæson 

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen 

6. Behandling af forslag fra medlemmer 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Evt. 

 

Ad.1.  Marianne Dreyer blev valgt til dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt. 

Ad.2. Formanden, Inger Thye, afgav sin beretning for sæsonens forløb i Dameklubben. Beretningen blev 

godkendt, og kan læses på hjemmesiden. 

Ad.3. Kassereren, Helle S., gennemgik regnskabet. Dette blev herefter godkendt. 

Ad.4. Budgettet for sæson 2020 blev gennemgået og godkendt.  

         Kontingentet blev fastsat til 350 kr. for sæson 2020. 

Ad.5. Ingen forslag fra Bestyrelsen 

Ad.6. Ingen forslag fra Medlemmerne 

Ad.7.:  Kirsten Stage, Inger Thye og Susanne Bengtsen er på valg. Inger og Susanne modtager gerne genvalg. 

Kirsten Stage ønsker at stoppe. Desuden ønsker Karine Bech at træde ud af bestyrelsen.  

Inger Thye og Susanne Bengtsen blev begge genvalgt. 

Bestyrelsen foreslog, at man kun valgte et nyt medlem. Bestyrelsen foreslog Lillian Agerklint, som blev 

enstemmigt valgt. 

Ad.8. Der har været tale om at lave gunstart med Old Boys om onsdagene. Bestyrelsen har fået en 

forespørgsel fra klubben, og vi har pænt takket nej, da det ikke passer til Dameklubbens spillemåder. 

Det blev foreslået at lægge Generalforsamlingen under kaffen efter middagen, men forslaget blev afvist, da 

vi ikke på forhånd ved, hvor lang tid Generalforsamlingen vil tage. Bestyrelsen vil i stedet afsætte den 

nødvendige tid inden middagen, når vi har set antallet af indkomne forslag, der skal behandles. 



Er der mulighed for at justere eftermiddagstiderne i forhold til solnedgangen, således at man kan nå 18 

huller også i starten og slutningen på sæsonen. Sekretariatet er blevet spurgt mange gange, men vil ikke 

justere tiderne. Måske en god idé, at medlemmerne selv retter henvendelse til sekretariatet, jo flere jo 

bedre. Evt. pr. mail. 

Der kom et forslag om middag og præmieoverrækkelse 1 gang om måneden, dels for at styrke det sociale 

sammenhold og for at det ikke tager så lang tid at dele præmier ud. Bestyrelsen vil se på forslaget på næste 

møde. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

Birkerød  d. 10. oktober 2019                                                         Referent  Lisbeth Wolff 

 

 

 


