Referat fra Generalforsamlingen den 13. september 2017
Der var mødt 21 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Valgt blev Lisbet Larsen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet
2. Formandens beretning
Formandens beretning vedlægges
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt vedtaget
3. Regnskab V/ Kasserer Helene Jensen.
Helene gennemgik regnskabet, som blev godkendt
4. Valg til bestyrelsen.
Valgt blev Inge Holst og Lise Munkhaus Petersen.
5. Fastsættelse af kontingent, turneringsfee samt gebyr for ikke medlemmer
Bestyrelsen har foreslået følgende:
• turneringsfeen på 10 kr. afskaffes
• kontingentet forhøjes til 350 kr.
• gebyr for ikke medlemmer forhøjes til 40 kr. Gæster kan kun spille med 3 gange i
sæsonen
Forslaget blev vedtaget
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der er ikke indkommet forslag
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg af Lisbet Larsen & Pernille Baunsøe
8. Eventuelt.
Flere kom med ønske om, at vi en gang imellem skal spille med sjove udfordringer, bl.a.
• Du skal slå i bunker
• Du må kun putte med kølle
• Du skal slå ud med venstrehåndskølle
• Du skal have briller på, når du slår ud
• Du skal sparke til bolden
• Du skal kaste baglæns
• Du må kun bruge dit syv jern
Det blev foreslået, at vi igen prøver at lokke herrerne til en match, hvilket formanden
blankt afslog (generalforsamlingen fik en forklaring på, hvorfor bestyrelsen ikke vil på
den ”galaj” igen).
Formanden fortalte om vores nye hjemmeside, som er klar fra inden sæsonstart 2018.
Ea får et link til Facebook. Su appellerede til, at vi får delt holdene på Golfbox, så der
ikke går 4 højhandicapper i en bold, og at vi først danner 3 mandshold. Vi fik en god
snak om betydningen af fællesskabet i spillet.
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