Referat af generalforsamling den 28. september 2021.
Der deltog 51 medlemmer i generalforsamlingen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning v/formanden
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse, samt forslag til
budget for det kommende år – herunder godkendelse af kontingent for det kommende årForslag fra bestyrelse og medlemmer:
• Forslag fra bestyrelsen: vedtægtsændring
• Der er ingen forslag fra medlemmer.
Valg til bestyrelsen
På valg er Berit Vardil – modtager genvalg
På valg er Alice Ipsen – modtager genvalg
På valg er suppleant Do Steenstrup – modtager genvalg
På valg er suppleant Aase Skytte – modtager genvalg
Valg til revisor
Lone Nielsen er på valg – modtager genvalg.
Eventuelt.

Ad. 1.
Laila Ditlev blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad. 2.
Alice Ipsen blev valgt til referent.
Ad. 3.
Formandens beretning blev godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden. Efter beretningen var
ordet frit. Alice Waldner havde fremsendt et forslag til bestyrelsen om udlevering af data
medlemmerne imellem. Bestyrelsen behandlede emnet på møde den 20. september og kom frem
til at hensynet til datalovgivningen og arbejdet med løbende ajourføring, ikke stod mål med
behovet. Forslaget var ikke fremsendt som punkt til generalforsamlingen og kunne derfor kun
drøftes. Generalforsamlingens indstilling var overvejende den samme som bestyrelsens.
Bestyrelsen fik ros for sit arbejde med varierede spilformer. Der var forslag om en udflugt med en
overnatning, som vi har haft før i tiden. Ved håndsoprækning, ser det ud til at der var stemning for
det. Som altid debat om start fra 1. tee eller baglæns gunstart, spil i 3- eller 4- bolde, samt om det
sociale samvær, når vi kommer ind, hvor det i år har været svært at sidde samlet. Ingelise Badsted
oplyste, at klubben arbejder med sagen, der vil komme 2- og 4- mands borde, så der bliver plads til
flere gæster og golfere på terrassen.

Der var stemning for at lave en hulspilsturnering næste sæson, sideløbende med vores almindelige
tirsdagsturneringer. Bestyrelsen arbejder videre med denne og flere af de andre idéer og
synspunkter, som kom frem under ’bestyrelsens beretning’.
Ad. 4.
Det fremlagte regnskab for året 2021 og budgetoverslag for 2022 blev godkendt.
Ad.5.
Forslaget fra bestyrelsen om vedtægtsændring, som giver bestyrelsen bemyndigelse til årligt at
fastsætte handicapgrænsen, gav anledning til debat. Susse Brandt og Ingelise Badsted fremlagde
synspunkter for optagelse af alle medlemmer med spilletilladelse på 18-huls banen. Et stort flertal
af de tilstedeværende var enig i bestyrelsens ændringsforslag til vedtægternes §3. Dirigenten
fastslog derfor, at forslaget er vedtaget. Det er bestyrelsen, der årligt fastlægger handicapgrænsen
for den kommende sæson.
Ad. 6
Berit Vardil blev genvalgt
Alice Ipsen blev genvalgt
Do Steenstrup blev genvalgt
Aase Skytte blev genvalgt
Ad. 7.
Lone Nielsen blev genvalgt.
Ad. 8.
Der var ingen punkter under eventuelt.

Underskrevet udgave findes hos bestyrelsen

