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Gundstrup d. 01/11-2019 
 

Referat fra ordinær generalforsamling i  
Dameklubben, Sønderborg Golfklub 

 
Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 1700 i klublokalerne, Sønderborg Golfklub. 
Fremmødt var 35 medlemmer. 
  
Dagsorden: 
 

Pkt.1 Velkomst. 
 Bente Hagbo Larssen (B.H.L.) bød de fremmødte medlemmer velkommen. 
 
Pkt. 2 Valg af dirigent. 
 Anna Marie Solkær (A.M.S.) blev valgt. 

A.M.S. kunne indledningsvis konstatere, at indkaldelsen var sket i henhold til 
vedtægterne, hvorefter generalforsamlingen kunne begynde. 

 
Pkt. 3 Formandens beretning. 
 B.H.L. aflagde beretning. 
 Der var ingen kommetarer til beretningen, som herefter blev godkendt (se vedlagte). 
 
Pkt. 4 Kassererens beretning. 
 Annalise Larsen (A.L.) fremlagde regnskabet. 
 Det blev bemærket, at klubben har en fin egenkapital. 

Regnskabet blev godkendt. 
 

Pkt.5 Budget for sæson 2020. 
 A.L. fremlagde forslag til budget 2020.  

 Der var flere, som gerne havde set, at der var afsat et beløb til udflugt, dog ikke 
som en nedsat egenbetaling, men mere til sandwich, mulepose og lign. 
Der var enighed om, at der godt måtte bruges et beløb til ”lidt hygge” på en udflugt. 
Beløbet er ikke afsat i budgettet, men vil i givet fald blive taget fra 
kassebeholdningen. 

  
 Kontingent for 2020. 

Økonomien er stabil i dameklubben. Bestyrelsen foreslog, at der fortsættes med et 
beløb på 200 kr. for hele sæsonen og 100 kr. for det sidste halve år. 
Forslaget blev godkendt. 

 
Pkt. 6 Indkomne forslag, 

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, der vil lette kassererens kontakt til banken. 
Forslaget til vedtægtsændringen vedrører punktet ”Bestyrelsen”, hvor følgende tekst: 
”Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller af formanden 
eller næstformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Til den daglige 
drift kan kassereren disponere alene over klubbens midler, mens væsentlige 
omplaceringer af foreningens midler samt andre dispositioner af væsentlig økonomisk 
betydning først skal godkendes af bestyrelsen.”  
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Foreslås ændret til:  

”Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller af formanden 
eller næstformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Til den daglige 
drift kan kassereren disponere alene over klubbens midler.”  

 Forslaget blev godkendt. 
 
Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: 
Helga Staugaard: Modtager genvalg  Helga blev valgt. 
Jeanette Meineche: Modtager genvalg  Jeanette blev valgt. 
 

Pkt.8 Valg af suppleanter. 
På valg er: 
Helle Obeling. Modtager genvalg  Helle blev valgt. 
Annemette Birkekær: Modtager genvalg  Annemette blev valgt. 
 

Pkt.9 Valg af revisor. 
På valg er:. 
Hanne Thygesen: Modtager genvalg  Hanne blev valgt. 
 

Pkt. 10 Eventuelt: 
  Der er flere af dameklubbens medlemmer, som gerne vil deltage i turneringerne, 
men ikke kan spille 18 huller, men gerne 9 huller. Vil også gerne deltage i de sociale 
arrangementer efter matchen. 
Bestyrelsen satte for 2 år siden en turnering op, hvor det var muligt at tilmelde sig på 9 
huller. Der kom 3 tilmeldinger til denne fight, hvoraf den ene alligevel meldte afbud. 
Bestyrelsen mente derfor ikke, at der var den store interesse fra 9 huller- spillerne, og 
derfor har der i år ikke været mulighed for dette. 
Bestyrelsen vil fremadrettet gerne prøve at lave turneringer, hvor disse spillere 
tilgodeses. 
 
Klub Vintergæk: 

 Klubben er tildelt ”forni” i lige uger og ”bagni” i ulige uger. 
Det er meget svært at sende 35-50 damer ud på 9 huller med gunstart. 
Der er et stort ønske om, at man kan få lov til at bruge hele banen de 2 timer hver 
onsdag. Vintergæks bestyrelse har lavet noget statistik på antal spillende i Klub 
Vintergæk. Hanne Thaysen og Tove Zanchetta vil tage det med i hovedbestyrelsen. 
 

 Argumenter for at der spilles gunstart og brug af hele banen: 
  Dagens resultater, 1. og 2. plads, offentliggøres, når alle er kommet ind. 
  Det sociale samvær, når man kommer samlet ind i klubhuset. 

 Seniorklubben kan få lov til at benytte hele banen på mandage, hvorfor ikke også 
    Klub Vintergæk? 
 Pt. er der om onsdagen ca. 12-16 herrer, som går ud lige inden kl. 10. Dette 
    kan også volde problemer, når man ikke kan fordele damespillerne over hele banen. 
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Pt. opfordres der til i ulige uger, hvor der spilles ”bagni”, at nogle spillere booker  
 tid (kl.9.50, 10.00 og 10.10) i Golf Box. På den måde kan der sendes 12 spillere ud på 
”forni”, og belastningen er knap så stor på ”bagni”. De, der booker tid, skal skrive sig 
i bogen i mellemgangen, hvorefter de kommer med i ”lodtrækningen” 
 
Der var nogle, som mente, at problemet kunne løses ved, at Klub Vintergæk først 
startede i november.  
Andre mente, at man kunne lave løbende start som om sommeren, hvor det sociale 
heller ikke (på de alm. spillende onsdage) er i højsæde. 
 

 Kan man spille i Klub Vintergæk om eftermiddagen? 
Som Klub Vintergæk er skruet sammen lige nu, hvor resultater bliver givet, når alle 
kommer ind ca. kl. 12,30, er det ikke muligt. 

 
 Udflugt: 
 Et ønske om at udflugten planlægges til en weekend. 
 Det er prøvet for år tilbage, hvor der desværre var meget lidt opbakning. 
 
   ________________________ 

 
Anna Marie takkede bestyrelsen for godt arbejde og for god ro og orden. 
 
Bente takkede Anna Marie for en flot styring af aftenens arrangement og Hanne 
Tygesen for god revision og overrakte dem lidt mundgodt. 
 
 
 
________________________               _________________________ 
 
Hanne Bryld    Anna Marie Solkær 
Referent    Dirigent 


