
     

Referat af generelforsamling Lady Golf Vejen 

Fredag den 30. september 2016 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

a. Hanne Pilegaard blev valgt som dirigent 

b. Hanne konstaterede at dagsordenen var rettidigt indkaldt og overholdt Lady 

Golfs vedtægter 

c. Grethe Sørensen og Jette Damm, blev valgt som stemme tællere 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år v/formanden 

a. Karen Vestergaard fremlagde beretning, se bilag 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab, herunder bestyrelsens forslag til anvendelse af 

evt. overskud 

i. Kasser Dorthe Kristensen fremlagde regnskab for året. Årets underskud er 

ca. 7.500kr. Vi har afholdt udflugt, indkøbt bolde til 2 sæsoner og haft 

udgift til præmier til venskabsmatchen . Udgifter der ikke kommer i 

2017.Vi starter 2017 med en saldo på ca. 13.000kr. 

Regnskab blev godkendt.  

b. Bestyrelsen foreslog at det overskydende beløb overføres til 2017. Forslaget blev 

vedtaget. 

4. Fastlæggelse af medlemskontingent 

a. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 350 kr. i 2017. Forslaget blev 

vedtaget. 

5. Forslag fra bestyrelsen 

a. Der var ingen indkomne forslag fra Bestyrelsen. 

6. Forslag fra medlemmerne 

a. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a. På valg til bestyrelsen var Karen Vestergaard og Inga Schultz. Begge blev 

genvalgt uden mod kandidater. 

b. Bestyrelsen består desuden af Bente Ølholm, Dorthe Kristensen og Inge Nielsen 

c. På valg som suppleant var: Anna Lise Schmidt. Anna Lise Schmidt blev genvalgt. 

Desuden foreslog Bestyrelsen Marie Paulsen som suppleant i bestyrelsen. Marie 

blev valgt uden mod kandidater. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. Lis Østergaard blev valgt som revisor og Grethe Sørensen blev valgt som revisor 

suppleant. 

9. Eventuelt 

a. Dorthe Kristensen orienterede om Pink Cup, både for 2016 og 2017. 

Overskuddet i 2016 blev på ca. 49.000kr, og vi deltog i landsfinalen. 

i. Pink cup i 2017 afholdes grundlovsdag 5/6 og med samme pris som i år - 

300kr pr person. 

ii. Afviklingen i 2017 fastholdes til den 5. juni, på trods af at dette er 2. 

pinse dag. 

b. Der var til generalforsamlingen indkommet 2 forslag til spil i 2017. På 

generalforsamlingen tilkendegav forsamlingen deres interesse for forslagene. 



Det blev dog pointeret at det er bestyrelsen der beslutter hvilke tiltag der 

gennemføres, dette både med begrundelse i ressourcer og interesse 

tilkendegivelsen. Forslagene var: 

i. Supplere spillet med nærmest ”stregen” og evt. erstatte længste drive 

med dette. 

ii. Hulspil turnering for Lady Golfere 

c. Orientering om weekend udflugten i 2017 v/ Karen 

i. Karen orienterede om at weekend udflugten i 2017 lægge på samme 

weekend som Torsdags-herrernes udflugt. Udflugten er planlagt til den 6-

7/5 2017. Det vides endnu ikke hvor turen går hen, men Lady Golf vil 

blive orienteret i god tid, ligesom betaling sandsynligvis skal falde inden 

opstart i 2017.  

d. Karen overrakte afgående suppleant til bestyrelsen Ruth Rasmussen en buket 

blomster, som tak for indsatsen  


