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     Hammel Golf Klub 
 

  Referat fra generalforsamlingen i dameklubben, 
     onsdag den 26. oktober 2022. 
 
Formand 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 Bente Kloborg, som konstaterede at indkaldelsen til 
generalforsamlingen er sket korrekt efter vedtægterne. 
 
Ad.2: Valg af referent. 
Bestyrelsen foreslår Jette Jørgensen, som blev valgt. 
 
Ad.3: Formandens beretning. 
 
Her er et lille tilbageblik på vores sæson 2022. 
Jeg syntes, at det har været en dejlig sæson. Hvor vi ikke har været ramt af Coronakrisen 
som i 2020 og 2021. Jeg syntes også, at vi har været heldige med vejret på vores onsdage. 
Bortset fra vores Åbningsturnering. 
 
Vi startede den 6. april med at holde vores åbningsturnering. Der var tilmeldt 40 deltagere, 
men desværre måtte vi aflyse spillet pga. meget regn, så meget, at banen blev lukket. 
Men vi hyggede os med dejlig mad fra cafe 19. Der var en utrolig god stemning. 
 
De næste 2 onsdage blev der spillet golf, både om formiddage og om eftermiddagen. Der 
blev spillet 9 tællende huller. 
 
27. april var der månedsafslutning, hvor der var tilmeldt 66 spillere. Vi spillede Mexican 
Scramble over 11 huller. Det at vi kan spille 11 huller, var noget nyt, som vi lavede for at 
komme før ind og spise og hygge. Vi ændrede også antallet af præmier. 
Så vi havde mulighed for at slutte lidt tidligere end vi havde gjort før. 
 
Dette var et ønske fra medlemmerne. Jeg syntes, at det har fungeret rigtig godt. 
Jeg håber I har den samme oplevelse af denne sæsons månedsafslutninger. 
 
Den 11. maj var der en udflugt til Søhøjlandet. Med 32 deltagere. 
 
Den 25. maj var der månedsafslutning, hvor der blev spillet Stabelford turnering 
med overraskelser over 14 huller. Jeg var desværre ikke selv med, men har hørt rigtig 
meget positivt om spillet. Merete og Maria hjalp med at få bolden over søen på hul 
8, mod betaling. Det kom der meget sjov ud af. Pengene blev doneret til Kræftens 
bekæmpelse (Pink Cup). 
 
Den 12. juni havde vi planlagt at afholde Pink Cup, men desværre blev vi nødt til at 
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aflyse, pga. manglende tilslutning. 
 
Den 29. juni afholdt vi Abu Abe turnering. Endnu en gang med stor tilslutning 
og rigtig hyggeligt spil og super lækkert mad selvom vi havde ændret menuen. Ingen 
flæskesteg. Haha. 
 
Juli måned holder vi ferie, så frit spil og ingen præmier. 
 
Den 27. juli blev der afholdt en udflugt til Mariager Fjord Golfklub. Desværre var 
der kun 12 deltagere. Men de 12 havde en rigtig hyggelig tur. 
 
Den 26-27. august var der udflugt med overnatning på Pejsegården. Spil om 
fredagen i Horsens Golfklub og lørdag i Himmelbjerg Golfklub. Det er første gang, 
vi prøver at holde sådan en tur, men jeg tror ikke, der er sidste gang. Vi er rigtig 
glade for, den store opbakning som vi fik. Jeg håber også, at I er glade for, at vi har 
hørt efter jeres ønsker, som I kom med, ved sidste års generalforsamling. 
 
Den 31. august var der månedsafslutning. Der var 53 tilmeldte. Der blev spillet 
Norsk Stablefort. 
 
September almindeligt spil, men kun med 9 tællende huller. 
 
Den 5. oktober, afslutning og generalforsamling. 
 
Vi er blevet en rigtig stor onsdagsdameklub med 114 medlemmer. Det er bare så 
dejligt. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke Henny Rasmussen for at holde vores Birdie-tavler 
opdateret. 
 
En tak til Poul Ditlev, for hans store støtte og opbakning. 
 
En stor tak til Cafe 19, for deres dejlige mad og gode samarbejde. 
 
Der skal også lyde en stor tak til Jette Søstrøm, for det store arbejde, hun har lagt i at 
få skaffet sponsorer til onsdagsdamerne. 
 
Stor tak til sponsorerne, for de flotte præmier. 
 
Jeg vil personligt takke bestyrelsen, for det store arbejde I har gjort i denne sæson. 
Personligt takker jeg af, efter 4 år som formand for onsdagsdameklubben, jeg ville 
rigtig gerne have været med de kommende år, men desværre er min mand blevet 
syg, så jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne udfylde posten i fremtiden. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad.4: Fremlæggelse af revideret regnskab og budget. 
Else Marie Brask gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
 
Budgettet for 2023 gennemgået og godkendt. 
 
Ad. 5: Fastsættelse af næste års kontingent. 
Kontingentet fastholdes på 250 kr. Dette blev godkendt. 
 
Ad.6: Forslag fra bestyrelsen. 
Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer. 
 
Punkt 2) 
Almindelige spilledage er der gunstart formiddag kl. 9,30 og eftermiddag mellem kl 16:00 og 16:45. 
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Forslag til ændring: 
Almindelige spilledage afvikles indenfor fastlagte tidsperioder med start formiddag 
fra kl. 9,30 og eftermiddag fra kl. 16,00. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad.7: Forslag fra medlemmerne. 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad.8: Valg af bestyrelse: 
 
Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer: 
Marianne Stenberg ønsker at trække sig. 
Kirsten Drachmann ønsker ikke genvalg. 
Else Marie Brask ønsker ikke genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslår: 
Tina Rudebeck Holm 
Bente Horup 
Berith Thuesen 
 
Alle blev valgt. 
 
Ad.9: Valg af suppleant. 
Kirsten Vibe Sørensen ønsker ikke genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslår: 
Karin Lovring. Karin blev valgt. 
 
Ad.10:Valg af revisor. 
Hanne Birthe Christensen blev genvalgt. 
 
Ad.11: Eventuelt. 
Der var forslag til at ændre ”Initiativ Pokal” til ”Fortjeneste Pokal”. 
Johanne Tvede mente, at det faktisk var en ”Fortjeneste Pokal” fra starten, så man 
var enige om at ændre navnet. 
 
Der var ingen forslag til årets pokal. 
 
Bestyrelsen appellerede til, at man om muligt kunne tilmelde sig lidt tidligere til de 
forskellige arrangementer, af hensyn til arrangørerne. 
 
Den nye bestyrelse blev budt velkommen og Kirsten Drachmann, Else Marie Brask 
og Kirsten Vibe Sørensen fik overrakt en ”lille hilsen” med tak for det store arbejde 
de havde lavet i bestyrelsen. Marianne Stenberg var ikke til stede på grund af 
sygdom, men fik selvfølgelig også en hilsen. 
 
Kirsten Drachmann sluttede med at takke dirigent og referent, og forsamlingen for 
medvirken til en god generalforsamling. 
 
Dirigent: Referent 
Bente Kloborg 
 
Jette Jørgensen 
Med venlig hilsen 

 


