
 

ONSDAGSDAMERNE  

Referat af Generalforsamling Onsdagsdamerne - Hammel Golf Klub 
den 27. oktober 2021. 
 
Kirsten Drachmann bød velkommen, og gik derefter over til dagsordenen: 
 

1.  Valg af dirigent 
2.  Valg af referent 
3.  Formandens beretning 
4.  Regnskab og budget 
5.  Fastsættelse af kontingent 
6.  Forslag fra bestyrelsen 
7.  Forslag fra medlemmerne 
8.  Valg af bestyrelse  
9.  Valg af suppleant 
10.  Valg af revisor 
11.  Eventuelt. 

 
Ad. 1: Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Tove Agerbo, som konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen er sket 
korrekt efter vedtægterne. 
 
Ad. 2: Valg af referent. 
Bestyrelsen foreslår Johanne Tvede, som blev valgt. 
 
Ad. 3: Formandens beretning:  
Her er et lille tilbageblik på vores sæson 2021. 
 
Som vi alle ved, blev vores sæson desværre igen ramt af Coronakrisen. 
Vi måtte aflyse vores Åbningsturnering d.7 april samt vores månedsafslutning d.28.april. Det 
betyder rigtig meget at mødes efter spil, så vi alle kan lære hinanden bedre at kende. 
Månedsafslutningen 26maj, blev gennemført med 36 deltagere, men uden spil, da banen var 
lukket pga. vand. 
 
Vores eftermiddags tur d.9 juni til Skanderborg blev gennemført med 21 spillere. 
Rigtig hyggelig tur, men desværre lavede Skanderborg en stor fejl, da de lavede startlisterne, som 
gjorde at det blev rigtig sent, inden vi alle var færdige til at spise. Men det har vi lært af. 
Pink Cup blev afholdt d.13juni. Det var en rigtig hyggelig dag, med 53 deltager.  
Vi indsamlede 8550kr. 
 
Månedsafslutningen d.30juni, blev gennemført med 48 spillere. 
 
ABU ABE turneringen d.7august, som var en lørdag, blev afholdt med 60 spillere. 
 
Grunden til at Abu Abe i denne sæson blev afholdt en lørdag, skyldes, at vi meget gerne ville holde 
en stor månedsafslutning for alle vores medlemmer. Så måtte mændene vente med at spille Abu 
Abe til efter sommerferien. Damerne vandt turneringen. 
 
Der var et fint fremmøde i hele Juli måned. 
 
Endelig fik vi lov til at starte vores planlagte program op den 4. august. 
 
Vores næste planlagte tur d.18august til Trehøje Golfklub, blev desværre aflyst p.g.a manglende 
tilslutning. 7 tilmeldte. 
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Den 25. august holdt vi månedsafslutning, med 31 spillere. Rigtig hyggeligt. 
 
Den 29. september skulle vi holde månedsafslutning, men desværre var der kun 17 tilmeldte, så 
for første gang måtte vi aflyse en månedsafslutning. Det var vi rigtige kede af. Så vi har talt meget 
om, hvad årsagen til den manglende interesse for at deltage i vores arrangementer kan være. 
 
Vi er 102 medlemmer og gennemsnitlig er det KUN 34% der kommer når vi laver 
månedsafslutninger. 
 
Det synes vi ikke er OK, for der ligger et stort arbejde bag, både for os i bestyrelsen samt for Cafe 
19. Så det må der gøres noget ved. 
 
Så derfor vil vi gerne om lidt lægge op til at vi lave en brain storming, hvor vi snakker om 
månedsafslutninger og udflugter for sæson 2022.  
 
Vi har i år fået de tider, som vi var blevet lovet. 
 
Vi har fået 15 nye medlemmer i år, så hjertelig velkommen hos onsdagsdamerne. Vi har haft en 
afgang på 11, så vi i alt er 102 medlemmer. 
 
Bestyrelsen vil gerne foreslå, at vi bibeholder kontingentet på 250kr og vi håber at vi stadig kan få 
lidt sponsorstøtte i 2022. 
 
Vi glæder os til at planlægge den nye sæson 2022, hvor vi håber, at vi får mulighed for, at 
gennemføre det planlagte program, uden Corona restriktioner. 
 
Vi håber også på fuld opbakning fra jer, så vi kan blive ved med at være en klub, som vi alle nyder 
at være en del af. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke: Johanne Tvede for at holde vores birdie tavler  
opdateret.  
 
En tak til Marianne Stenberg for at tage initiativ til at oprette en lukket Facebook gruppe til hjælp for 
eftermiddagsdamerne. 
 
En tak til Inger Tjel Madsen for tasker. 
En tak til NYMODE for sponsering af præmier til Månedsafslutningerne. 
En tak til Poul, for hans store hjælp med scorekort og registrering af vores spil.  
En tak til Cafe 19, for deres dejlige mad og gode samarbejde. 
 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen, for det store arbejde i har gjort i denne sæson. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
Ad. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab og budget. 
Else Marie Brask gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
Derefter budgettet for 2022, som blev godkendt. 

 
Ad. 5: Fastsættelse af næste års kontingent. 
Kontingentet fastholdes på 250 kr.  Dette blev godkendt. 
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Ad. 6: Forslag fra bestyrelsen. – ingen. 
 
Ad. 7: Forslag fra medlemmerne. – ingen.  
Fortjenstpokalen blev overrakt Johanne Tvede, der har sat birdie tavler op i 15 år. 
 
Ad. 8: Valg af bestyrelse. 
På valg er: Henny Rasmussen, Lisbeth Lund Christensen, og Elna Sørensen. 
Ingen af dem modtager genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslår, Annette Drewniak, Jette Søstrøm og Marianne Stenberg, og da der ikke er 
andre forslag, blev de valgt. 
 
Ad. 9: Valg af suppleant. 
Bestyrelsen foreslår Kirsten Wibe, dette blev godkendt. 

 
Ad.10: Valg af revisor. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Hanne Birthe Christensen, som accepterer genvalg. 

 
Ad.11: Eventuelt. 
Formanden bad os gå i grupper, diskutere og skrive forslag til månedsafslutningerne og 
udflugterne, og hvad vi ellers har af forslag og ideer til at gøre vores klub bedre. Forslagene blev 
indsamlet og bestyrelsen vil kikke på det. 
Den nye bestyrelse blev budt velkommen og Henny, Lisbeth og Elna fik overrakt blomster, som tak 
for det store arbejde de har lavet i bestyrelsen.  
Kirsten sluttede med at takke dirigent og referent, og forsamlingen for medvirken til en god 
generalforsamling. 
 
 
Dirigent                                                                                 Referent 

Tove Agerbo                                                                         Johanne Tvede    


