Referat fra Generalforsamlingen den 16. september 2020
Der var mødt 27 stemmeberettigede medlemmer op 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 følgende kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Hvordan kommer det nye handicapsystem til at virke? Det vil være de sidste 8 scores ud af de seneste
20 indleverede scorekort, der danner basis for det beregnede handicap. Hvorfor skal vores
venskabsturnering spilles i Værløse? Det var Værløses tur i år, men på grund af Coronaen blev den
udsat til næste år. Der går rygter om, at Onsdagspigerne skal nedlægges? Det kommer fra Formanden
Niels Frejsleben, og vores formand tager fat i ham (Vi skal ikke nedlægges). Annette kom med et forslag
om, hvis man skaffer et nyt onsdagspigemedlem, får man en onsdagspige bold. Stor applaus. Næste
sæson 2021 vil der blive en sundhedsturnering med spisning, der laves af Lene Hanson og Su Poulsen.
Stor applaus.
Beretning blev sat under afstemning og enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab V/ Kasserer Helene Jensen.
Helene gennemgik regnskabet, regnskabet blev godkendt.
4. Valg til bestyrelsen.
Genvalg af Helene D. Jensen, Su Poulsen og Ellen Bielefeldt.
Lonnie Majdecki blev opfordret til at være trainee i bestyrelsen.
5. Fastsættelse af kontingent, samt gebyr for ikke medlemmer.
Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingent på 25 kr. til 375 kr. og uændret gebyr for ikke medlemmer.
Dette blev godkendt.
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Genvalg af Lisbet Larsen.
Connie Hjetting blev valgt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Birthe Frank takkede for, at hun er blevet taget så godt imod. Spurgte til en veninde match. Formanden
svarede, at det har vi ikke, men at man altid kan invitere gæster, der kun betaler gæstefee. De deltager
også i præmierne. Desuden har Dameklubben en åben damedag.

Referent Ellen Bielefeldt

Dirigent Lisbet Larsen

