
      
Referat fra Dameklubbens generalforsamling tirsdag den 27. september 2019 
 
Der deltog 20 medlemmer. 
 

1. Velkomst og valg af ordstyrer 
Hanne bød velkommen og Pernille Bulskov blev valgt som dirigent og kunne oplyse, at 
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 
 
Formandens beretning: 
Hanne berettede om årets gang i dameklubben, og baggrunden for vi ændrede spilleplanen 

for tirsdagsspil i 2019 med gunstart kl. 16.30. Under beretningen oplyste Hanne, at I 
Dameklubbestyrelsen vurderer vi, at forandringen er blevet en succes, vi har fået tilgang af 

nye medlemmer både erhvervsaktive og seniorer og mange af vores erhvervsaktive 

medlemmer kommer oftere om tirsdagen, samtidigt er der et godt fællesskab og klubliv efter 

spillet.  Vi har haft en nedgang af medlemmer fra 40 til 30, men den procentvise deltagelse er 

blevet højere. Vi tror, at det vil lykkes, at få flere medlemmer de kommende år, især hvis vi 

alle hjælper med at udbrede kendskabet til vores klub. Herudover har vi haft en stor 
tilslutning til både vores forårs- og efterårstur i dameklubben - beretningen kan læses på 
hjemmesiden. 
Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Regnskab 2019 

Henriette Berent fremlagde regnskabet. Regnskabet er i år afsluttet den 24.9 2019, og 
indeholder årets udgifter i dameklubben, herunder udgifter til dagen generalforsamling.  
 
Dette er en ændring i forhold til tidligere regnskabspraksis. Bestyrelsen vil til næste års 
generalforsamling, fremlægge forslag til hvornår regnskabet afsluttes, og det vil herefter 
fremgå af vores vedtægter. 
 
Ved regnskabsafslutningen den 24. september 2019, har dameklubben en formue på kr. 
4.920,56.  
 

Henriette Berent redegjorde for indholdet i regnskabsafslutningen pr. 24. september 2019. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
 

3. Budget 2020 - Punktet blev flyttet til behandling efter punkt 4, da vedtægtsændringen vedr. 
oprettelse af en foreningskonto skal indarbejdes i budgettet. 
Henriette gennemgik budgetoplægget, der er baseret på 35 medlemmer. Der indarbejdes 
en udgift på 2.000 kr. til oprettelse og drift af foreningskontoen. Det planlægges herefter 
med et underskud på kr. 950,00 kr. der dækkes ind fra dameklubbens formue. 
Bestyrelsen blev opfordret til at foreslå kontingent forhøjelse næste år, hvis der er behov 
for flere indtægter. 

 
4. Vedtægtsændring vedr. oprettelse af Foreningskonto – bilag vedlagt 



Hanne redegjorde for grundlaget for vedtægtsændringen.  
Vedtægterne blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg: 
Hanne Jensen – der blev genvalg 
Gitte Sørensen – der blev genvalg 
 

6. Valg af 2 suppleanter 
7. Bestyrelsen foreslog Tami Jensen og Vipper Buurgård, der blev valgt. 

 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant – under forudsætning af vedtægtsændringen godkendes. 
 
Inge Rosbirk – valgt til revisor 
Tove Wolf-Petersen – valgt til revisorsuppleant 
 

9. Eventuelt 
 
Lena Lund orienterede om, at bestyrelsen har besluttet at mandag er spilledag for både 
herre og dameklub næste år. Der afholdes møde med underklubberne den 9. oktober 2019. 
I vil i november modtage oplæg til spilleplan næste år, der er udarbejdet ud fra samme 
grundlag som i år, med gunstart kl. 16.30. 
 
Generalforsamlingen opfordrede til at der også næste år er en tur til Barsebäck, spilleplanen 

vil indeholdebåde en forårs- og efterårstur       
 
Pernille Bulskov takkede bestyrelsen for det store arbejde for dameklubben og dennes 
medlemmer. 
 
Anny Johansen havde samlet ind til gaver til bestyrelsen, og syet flotte golfnet. Anny 
Johansen takkede bestyrelsen og medlemmer for det gode samvær og de hyggelige 
golfdage, herunder vores ture.  Anny savnede de medlemmer, der har valgt at spiller om 
eftermiddage. 
 
Hanne Jensen takkede dirigenten for godt arbejde.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
Dirigent: Pernille Bulskov  Formand: Hanne Jensen 
 
 
Kasser: Henriette Berent  Bestyrelsesmedlem: Lena Lund Pedersen 
 
 
Bestyrelsesmedlem: Sonja Nielsen Bestyrelsesmedlem: Gitte Sørensen 
 


