Referat fra Dameklubbens Generalforsamling onsdag d. 6. oktober 2021

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Fastlæggelse af budget og kontingent for den kommende sæson
Behandling af forslag fra bestyrelsen
Behandling af forslag fra medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Evt.

Ad. 1. Marianne Dreyer blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
Ad. 2. Formanden, Inger Thye, fremlagde sin beretning. Beretningen blev godkendt og kan
ses på Dameklubbens hjemmeside .
Ad. 3. Da kassereren, Helle Spangenberg, var bortrejst, forelagde Inger Thye regnskabet,
som blev godkendt.
Ad. 4. På baggrund af et ønske udtalt af de fremmødte medlemmer ved sidste Generalforsamling
foreslås det årlige kontingent hævet med 50 kr. til i alt 400 kr. Årsagen skal findes i, at det de
sidste år har været mere end vanskeligt at finde sponsorer og vi således bliver nødt til selv at
finansiere stort set alle præmier.
Inger Thye gennemgik budgettet for 2022. Budgettet blev godkendt.
Kontingentet på 400 kr. blev vedtaget med stort flertal.
Ad. 5. Der var ingen forslag fra bestyrelsen
Ad. 6. Der var ingen forslag fra medlemmerne.
Ad. 7. På valg er Inger Thye, Susanne Bengtsen og Lillian Agerklint - alle tre er villige til

genvalg.Til gengæld ønsker Helle Spangenberg at trække sig.
Bestyrelsen foreslår i hendes sted Elin Aagaard.
Inger Thye, Susanne Bengtsen og Lillian Agerklint blev alle tre genvalgt.
Elin Aagaard blev enstemmigt valgt i stedet for Helle Spangenberg.
Ad. 8. Årets buket gik til Margrethe Brodersen for hendes hole in one d. 25. august 2021
Det udspandt sig en livlig diskussion. Alle var rigtig glade for formandens fantastiske
informationsniveau, i form af orienterende mails.
Der var et stort ønske om at vi kan få lidt mere sammenhold i Dameklubben, således at vi
kan hygge efter matcherne. Vores ret spredte starttider giver dog lidt udfordringer. Vi
prøver at lave et par gunstarter, som vi har gjort det i år, med stor succes.
Der kommer forhåbentlig også et par udflugter i næste sæson – bl.a. en bustur, som vi
plejede før Corona.

Eftermiddagsudflugten måtte desværre aflyses i år p.g.a. blot 8 tilmeldinger. Vi prøver at
lægge den lidt tidligere på året, og få nogle af eftermiddagsdamerne til at være med til at
arrangere den.
Nogen synes, at der bliver gjort alt for lidt for eftermiddagsdamerne, mens andre gav
udtryk for stor tilfredshed. Gode ideer og forslag modtages gerne 😊
Der var en opfordring til at deltage i SIM-golf i Grøndalscentret, se også mail fra
formanden.
Formanden takkede Marianne Dreyer for at styre os godt gennem generalforsamlingen.

Birkerød d. 10. oktober 2021

Referent Lisbeth Wolff

