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Den Grønne Dameklub 

Generalforsamling 

Tirsdag den 6. oktober 2020 

Referat: 
1. Valg af ordstyrer og referent 

Karin Østergaard Petersen blev valgt til referent – og som ordstyrer blev Lene 

Ljungquist foreslået af bestyrelsen og valgt. 

 

Lene Ljungquist kunne herefter konstatere, at generalfrosamlingen var lovlig 

indkaldt – idet der den 7. september 2020 var sendt en mail til medlemmerne 

med en foreløbig dagsorden – og den 27. september 2020 – 1 uge før 

generalforsamlingen - var sendt en mail med den endelige dagsorden. Således 

var vedtægterne overholdt. 

 

2. Formanden aflægger beretning 

Formandes årsberetning var udsendt sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

Der var ingen kommentarer til årsberetningen. 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab 

Vibeke Piper fremlagde det reviderede regnskab. Der var ingen kommentarer 

til det reviderede regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke kommet nogle forslag. Dog rejste Birgitte Hjorth-Hansen et 

forslag om, at man skulle få lavet en polo – der markerede Den Grønne 

Dameklubs 25 års jubilæum. Birgitte går videre med ideen. 
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5. Fastsættelse af kontingent 

I årsberetningen havde bestyrelsen foreslået uændret kontingent – hvilket 

blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Gitte Asserhøj, Vibeke Piper og Helle Gry Pedersen er på valg og er villige til 

genvalg. 

Bestyrelsen foreslår udvidelse af bestyrelsen med et medlem mere. 

I vedtægternes  §8 står der, at bestyrelsen består af fem til syv medlemmer. 

Der står endvidere at fire repræsentanter vælges i ulige år.  

Ulla undskyldte, at hun havde overset dette. Forsamlingen havde ikke noget 

imod, at det blev i år, bestyrelsen blev øget med et medlem. 

Herefter begrundede Ulla Sonne-Holm forslaget. 

Da Ulla har til hensigt at fratræde som formand næste år – hvor hun er på valg 

– og ingen i den nuværende bestyrelse har lyst til at overtage formandsposten 

– havde bestyrelsen været på udkik efter en kandidat, der havde 

kompetencerne i orden og som kunne tænke sig dette - og herefter være ”føl” 

hos Ulla et år. 

Elsebeth Schnack havde indvilget i at overtage posten. 

Herefter gjorde Elsebeth rede for sit tidligere arbejdsliv, hvor hun havde 

været leder i mange år – og været vant til at samarbejde med og lede andre 

mennesker. Endvidere var tilhørsforholdet til klubben mangeårigt – da hun og 

hendes mand havde været med helt fra start i 1974 med et stop undervejs og 

så igen fra 2017. 

Forsamlingen valgte enstemmigt – både de bestyrelsesmedlemmer, der var 

på valg – og Elsebeth Schnack. 

7. Valg af revisor 

Lise Kaas blev enstemmigt valgt. 
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8. Evt.  

Der var et forslag fra salen om, at Den Grønne Dameklub evt. skulle have 

gunstart ligesom Old Boys og Dagdriverne. 

Ulla sagde, at hun nok skulle forespørge, men der jo er forskel på, hvilke 

damer, der gerne vil spille tidligt og sent. 

Hvis ikke det kan lade sig gøre at få gunstart – må vi overveje andre taktiske 

tiltag. 

Herefter fik bestyrelsen nogle meget smukke æsker chokolade fra 

medlemmerne. 

Lene Ljungquist kunne nu takke for god ro og orden – og generalforsmlingen 

var slut. 

 

 


