
Referat fra generelforsamling i Lady Golf, Vejen Golfklub 
Fredag den 28. september 2018 kl. 18.30 

Vigårdsvej 2, Vejen 
 
 

1. Inga Gilling blev valgt som dirigent. 
2. Grethe Sørensen og Hanne Buhl valgt som stemmetællere 
3. Beretning fra formanden. I formandens fravær oplæst af Dorthe Kristensen 

Beretning godkendt af generalforsamlingen, dog med den lille rettelse at årets udflugt gik til 
Vestfyns Golfklub. 

4.  Årets regnskab fremlagt af Dorthe Kristensen. 

Regnskabet viser et underskud på kr. 4.428,90 - dette underskud videreføres, således Lady Golf 
starter sæson 2019 med en saldo på kontoen på kr. 16.205,70. 
Årets underskud opstår primært pga. indkøb af golfbolde, samt betaling af bussen til vores udflugt. 
I samråd med vores revisor, Lis Østergaard, er der blevet påpeget, er det nødvendigt med en 
kapital I foreningen på mellem kr. 10.000 - 15.000. Dette således at uforudsete udgifter kan 
imødegås og at der er tilstrækkelig kapital til betaling af mad til opstarts- og afslutningsmatch 
såfremt alle lady golfere dukker op. 
Der var herefter en god dialog om kontingentet på pt. kr. 350,00 skulle forblive uændret eller 
forhøjes. Der blev fra flere medlemmer foreslået en stigning til kr. 400,00. 
 

5. Punktet "indkomne forslag fra medlemmer" blev fremrykket på dagsordenen. 
Jytte Fryland havde indsendt dette forslag: 
           "Jeg vil gerne foreslå en ændring af præmiefordeling ved vores almindelige spilledage. Mit 
forslag er at gevinsterne for en 1. plads og en 2. plads er ens uanset hvor mange spillere der er 
tilstede." 
Kasseren kommenterede forslaget og sagde, at hvis dette er en generel holdning blandt 
foreningens medlemmer så skal der naturligvis ændres praksis. Kasseren nævnte også at forslaget 
ville betyde en kontingent forhøjelse på ca. kr. 25 pr år. 
Der var herefter en god dialog omkring forslaget, og det endte med en afstemning ved 
håndsoprækning. 
Afstemningen besluttede at vi fortsætter med præmieuddeling som vi har gjort hidtil - altså ingen 
ændring!! 
 

6. Fastlæggelse af medlemskontingent. 
På baggrund af det fremlagte regnskab samt beslutningen under pkt. 5 foreslår bestyrelsen 
uændret kontingent på kr. 350,00 pr. år for sæson 2019 
Bestyrelsen noterede sig samtidig, at der generelt er en positiv stemning I foreningen til en evt. 
kontingent stigning I fremtiden. 
 
         7. Forslag fra bestyrelsen - INGEN. 
 



         8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
På valg til bestyrelsen er Karen Vestergaard og Inga Schultz. (Karen modtager ikke genvalg - Inga 
modtager genvalg) 
På valg som suppleanter er Anna Lise Schmidt og Marie Paulsen. Begge modtager genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslår at Inga Schultz og Inga Gilling vælges til bestyrelsen, og at Anna Lise Schmidt 
og Marie Paulsen vælges som suppleanter. 
 
Alle 4 kandidater blev valgt med klapsalver. 
 
          9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Lis Østergaard blev valgt som revisor og Grethe Sørensen blev valgt som revisorsuppleant (genvalg 
til dem begge). 
 
         10. Eventuelt: 
Inga Gilling foreslå en lille ændring til vores vedtægter (omkring ophængning af lister på 
opslagstavlen), disse ændringer vil først kunne vedtages på næste års generalforsamling. 
 
Der var en hilsen til generalforsamlingen fra formand Karen Vestergaard - denne blev læst op af 
Inge Nielsen. 
 
Dorthe fortalte generalforsamlingen, at der I år (2018) er solgt 31 stk. årets scorekort, og 12 stk. er 
returneret! Vi er 89 medlemmer. Dorthe spurgte herefter forsamlingen, om der fortsat er stemning 
for at vi laver årets scorekort. Der var en klar tilkendegivelse af, at der ikke er interesse i årets 
scorekort. Dette tiltag droppes fra sæson 2019!! 
 
Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 


