
        
  

Referat af generalforsamling tirsdag den 29.september 2020 
 

Der deltog 45 medlemmer i generalforsamlingen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning v/formanden 

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 

kontingentforhøjelse på kr. 50 kr. kr. 350. 

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: 

• Forslag fra Hanne Lykke  

Kontingentforhøjelse 

       Genindførelse  af hulspilsturnering. 

• Forslag fra Eileen Sainsbury: 

       Sommermedlemskab af dameklubben. 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg er Kirsten Jordy – modtager genvalg 

På valg er Anette Møller Olsen – modtager genvalg 

På valg er Eva Alkestrup – modtager genvalg 

På valg er suppleant Do Steenstrup – modtager genvalg 

På valg er suppleant Aase Skytte – modtager genvalg 

7. Valg til revisor 

Lone Nielsen er på valg – modtager genvalg. 

8. 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, den udsendes med referatet, og vil senere blive lagt på 

hjemmesiden, som p.t. er under revision. 

 

Solvognspigerne 
 



Ad.4. 

Det fremlagte regnskab blev godkendt. Kontingentet på en forhøjelse til 350 kr. blev vedtaget efter en 

drøftelse. Dirigenten konkluderede, at regnskabet og kontingentforhøjelsen skulle til afstemning hver for 

sig. Begge dele blev vedtaget med flertal ved håndsoprækning. Der foreligger ikke budgetforslag, da 

aktivitetsniveauet endnu ikke er kendt. 

 

 

Ad. 5. 

Forslag fra Hanne Lykke. Desværre var Hanne Lykke ikke til stede, men der var en drøftelse af forslagene. 

Forhøjelse af kontingentet blev behandlet under punkt 4.  Med hensyn til hulspilsturnering vil bestyrelsen 

arbejde videre med muligheden i vinterens løb. 

 

Forslag fra Eileen Sainsbury. Desværre var Eileen ikke til stede, men forslaget om at gøre en indsats for at få 

flere medlemmer i Solvognspigerne blev livligt diskuteret. Alt fra udsendelse af spørgeskemaer for at 

hverve nye medlemmer, medlemmer til at spille 9 huller på 18 huls- banen, ændring af starttider på 

eftermiddagsholdet,  samt måske at udvide damedagen til flere ugedag blev vendt. Spørgsmålet om vi 

nødvendigvis skal have flere medlemmer blev også rejst. Mange gode forslag som bestyrelsen vil arbejde 

videre med.  

 

Ad. 6. 

Kirsten Jordy blev genvalgt, Anette M. Olsen blev genvalgt, Eva Alkestrup blev genvalgt, suppleanterne Do 

Steenstrup og Aase Skytte blev genvalgt. 

 

Ad.7. 

Lone Nielsen blev genvalgt som revisor. 

 

Ad.8. 

En drøftelse om forskellige spilformer til næste sæson, hulspil, greensome, foursome, 3-kølle turnering, spil 

fra tee 56 endte som altid med forskellige meninger. Der arbejdes videre med det i bestyrelsen i løbet af 

vinteren, så vi kan fastlægge næste års turneringsprogram. 

 

Der blev endnu en gang fremsat ønske om baglæns start af hensyn til det sociale sammenhold for 

formiddagspigerne. 

 

 

 

Referent:                                                                    Dirigent: 

 

 

Alice Ipsen                                                                  Laila Ditlev. 

 


