
Referat: Generalforsamling HGK Dameklub 2/10-2019 

1) Valg af dirigent:  Lilly        

     Lilly kunne konstatere at der var korrekt indkaldt og varslet til generalforsamlingen 

2) Valg af referent:  Tove 

3) Formandens beretning:  Kirsten  - Godkendt 

4) Regnskab & Budget: Else Marie -  Regnskab & Budget blev gennemgået og godkendt 

5) Fastsættelse af kontingent:    Uændret 200,- pr år 

6) Forslag fra Bestyrelsen: Opdatering af forenings vedtægter: 

    Væsentlige ændringer blev gennemgået, og de nye vedtægter blev godkendt 

7) Forslag fra medlemmerne:  Ingen 

8) Valg af bestyrelse:  

    Kette ønskede ikke genvalg, i stedet blev Elna Sørensen valgt ind. 
    Henny Rasmussen & Lisbeth Lund Christen accepterede begge genvalg. 
  
9) Valg af Suppleant:    Jette Brandstrup genvalgt. 

10) Valg af revisor:   Hanne Birthe blev genvalgt. 

11)  Eventuelt 
1)  Kirsten takkede Sponsorer &  Cafe19 for godt samarbejde og havde 3 punkter som alle skulle snakke om, 
hvorefter konklusion skulle laves . 
Hvorfor havde mindre deltaget i årets udflugter/ Hvor mange skal der være fremover /  og hvorhen ? 
Hertil kom der følgende forslag: 

- Tidlig fast ansættelse af datoer, bør udflugter starte med morgenkaffe, fælles bus transport, 
efterfølgende skovtur, evt. overnatning , evt. ændre ’udflugter’ til ’banebesøg’. 

 
KONKLUSION:  2 ture per år:  1 formiddag, og 1 aften. Som koordineres med de andre klubber i klubben, 
                            Og ikke alt for langt væk.  (20 prs. Privat klub har allerede aftalt udflugt 12-13/8-2020) 
 
2)  Det er ikke størrelsen på præmierne der skal være afgørende, men i stedet det hyggelige samvær. 
      Bestyrelsen arbejder bla. på følgende gave ideer til næste sæson: 
      Bolde m/Damelogo… Evt. også så de kan købes af medlemmerne.  (også forslag om T-shirt til køb) 
      Greenfee billetter, gavekort, samt forhåbentlig sponsorgaver    
  
3) Onsdags morgen damerne opfordres til at melde afbud per SMS til Lisbeth, hvis man er tilmeldt men  
    bliver forhindret i at deltage. 
 
4) Johanne Tvede foreslog Initiativ pokalen skulle gå til Ketty Jensen, som har gjort et kæmpe arbejde    
    gennem hendes 10 år i bestyrelsen, hvortil der hurtig blev klappet.   
    Ketty fik således både pokal og blomster, som tak for hendes store indsats.   
 
5) Sidste men ikke mindst takkede Inge Underberg bestyrelsen for deres store arbejde for os i klubben. 
   Hvortil alle nikkede og klappede.       
  

 

     /referent Tove Agerbo   


