
Referat af generalforsamling tirsdag den 24. september 

2019 
 
Der deltog 47 medlemmer i generalforsamlingen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning v/konstitueret formand. 

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse, samt forslag til 

budget for det kommende år – herunder godkendelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 300. 

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: 

Ingen forslag. 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg er Berit Vardil - modtager genvalg 

På valg er Alice Ipsen-modtager genvalg 

På valg er Anette Møller Olsen – modtager genvalg 

På valg er Aase Skytte – modtager genvalg 

7. Valg til revisor 

Lone Nielsen er på valg – modtager genvalg 

8. Eventuelt 

        

Ad. 1.  

Laila Ditlev blev valgt til dirigent. 

 

Ad 2.  

Alice Ipsen blev valgt til referent. 

 

Ad 3.  

Formandens beretning, kan ses på hjemmesiden.  

 

Under formandens beretning udspillede der sig en debat omkring udflugter. Da vi måtte aflyse 

vores tur i år på grund af manglende tilslutning spurgte dirigenten om årsagen til dette. Nogle 

mente, turen var for dyr, da der i år ikke var tilskud til bussen. Andre forslag var en 2-dages tur 

hvert andet år, eller en 1 dags tur hvert år. Der blev fra flere sider givet udtryk for at det var o.k. 

med en kontingentforhøjelse, hvis det blev for dyrt med en bus. Bestyrelsen vil arbejde videre med 



disse forslag. Dorte Bo oplyste at hun i eget regi vil arrangere en 2 dages tur til Samsø til foråret, 

og at turen er åben for alle medlemmer i Solvognspigerne. 

 

Ad. 4. 

Det fremlagte regnskab blev godkendt, kontingentet forblev uændret kr. 300. Der forligger ikke 

budgetforslag endnu, da aktivitetsniveauet endnu ikke er kendt. 

 

Ad. 5. 

Der var ingen forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelsen. 

 

Ad. 6. 

Berit Vardil blev genvalgt, Alice Ipsen blev genvalgt, Anette Møller Olsen træder ind som medlem 

af bestyrelsen, da Annethe Rolling desværre har måttet trække sig, Aase Skytte blev genvalgt som 

suppleant. Bestyrelsen anbefalede Do Steenstrup som ny suppleant og Do blev valgt. 

 

Ad.7. 

Lone Nielsen blev valgt til revisor. 

 

Ad 8. 

June Stenhøj gav udtryk for, at vores starttider i år på 1. tee for alle formiddagsspillerne havde 

ødelagt noget af vores sociale kontakt. Der udspillede sig en debat både for og imod. Da ordningen 

var en forsøgsordning vil bestyrelsen evaluere denne og tage hensyn til de kommentarer, der kom 

frem på generalforsamlingen. 

 

Spørgsmålet om fortsat 3 kølle match blev berørt, der var delte meninger om denne form for 

turnering, så bestyrelsen ser på det ved planlægningen af næste års turneringer. 

 

Kirsten Jordy oplyste de fremmødte om, hvor i golfbox, vi kan finde arrangøren af 

tirsdagsturneringen, og Berit Vardil fortalte, at der fremover igen bliver ophængt en startliste i 

damernes omklædningsrum. 

 

 

 

Referent:                                                                                            Dirigent: 

 

Alice Ipsen                                                                                         Laila Ditlev 

 

 

 

 



          

  

 

 

 

 

 


