
Referat fra Dameklubbens Generalforsamling onsdag den 7. oktober 2020  

    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 konstaterede at generalforsamlingen var  

          lovligt indkaldt. 

Ad. 2. Formanden afgav sin beretning om en turbulent sæson. Beretningen blev godkendt,  

           og kan læses på Dameklubbens hjemmeside. 

Ad. 3. Kassereren, Helle Spangenberg, gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

Ad. 4. Helle Spangenberg gennemgik budgettet for 2021. 

           Bestyrelsen foreslår at kontingentet  for 2021 fastsættes til 350 kr.  

           Budget og kontingent blev godkendt. 

Ad.5. Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

Ad. 6. Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

Ad. 7. Helle Spangenberg, Karen Thorsted og Lisbeth Wolff var alle på valg. De blev alle  

           tre genvalgt. 

Ad. 8. Der blev udtrykt stor tilfredshed med Formandens  information til medlemmerne  

           under Corona krisen.  

            Eftermiddagspigerne er godt tilfredse, og syntes det var fint med en  

           ” Eftermiddagsmatch” på Kokkedal.  

            Der er et stort ønske om, at klubben venter med at åbne vores tider til 6 dage før,  

            så man kan nå at booke den efterfølgende onsdag, når man  har spillet. 

            Der var ikke flertal for gunstart generelt, men at bestyrelsen i matchprogrammet,   

            f.eks. laver gunstart et par gange om året, når Old Boys ”er ude”.  



Der var forslag om, at vi kun gik tre-bolde, men det strider  imod klubbens anbefalinger. 

Der var også en opfordring til at øvrige medlemmer( Old Boys) ikke booker en to-bold lige 

efter vores tider, hvor vi går fire-bolde. 

For at vi kan ”genkende” hinanden i Dameklubben, opfordres vi til at sætte et D efter vores 

navn ( gøres i golfbox under  Profil) 

 

Formanden takkede Marianne Dreyer for at styre os godt gennem  generalforsamlingen. 

 

Birkerød d. 12. oktober 2020                                        Referent Lisbeth Wolff 


