Referat fra generalforsamling
tirsdag den 29. september 2020
1. Velkomst og valg af ordstyrer
Hanne bød velkommen og Pernille blev valgt som ordstyrer og kunne oplyse, at
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
2. Formandens beretning
Hanne berettede om året gang i dameklubben, som har været et specielt år pga. Corona.
Dameklubbens bestyrelse synes, at året et gået fantastisk godt bla. har der været en tilgang
fra 30 til 41 medlemmer.
Pink Cup Landsfinale 2020, som Sorø skulle være vært for, blev aflyst – Hanne oplyste, at
Sorø Golfklub skal være vært i 2021. Der er i 2020 blevet indsamlet hele 40.000 kr. - bl.a.
pga. store sponsorater og stor tilslutning til vores matcher.
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.
3. Regnskab 2020
Hanne fremlagde regnskabet, der er baseret på 41 medlemmer og viser et resultat på
5.799 kr.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. Budget 2021- herunder kontingent for 2021
a) Model A: Forudsætninger: Bilag 1
 Ingen kontingent
 Aktiviteter finansieres af overskud fra 2021 eller af aktuel betaling.
Model B bortfalder hvis Model A godkendes.
b) Model B: forudsætninger: Bilag 2
 Oprettelse og drift af foreningskonto i bank.
 Kontingent: kr. 400 pr. år.
Budgetmodel A og B blev fremlagt og drøftet :
Hanne: Det blev på sidste års generalforsamling besluttet, at der skulle afsættes 2.000 kr.
på budgettet til oprettelse af en Foreningskonto. Dette er ikke blevet gjort, da det har vist
sig at koste 3.000 kr. og 1.450 i årligt gebyr.
Foreningskontoen skal i princippet kun bruges 1 gang årligt pr. medlem til indbetaling af
kontingent, som herefter med det samme bliver brugt til køb af præmier hos Rene og
Connie. Bestyrelsen mener, det er forholdsvis meget at bruge 4.500 kr. som bankgebyr til
dette, og det er uholdbart at bruge egne bankkonti.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke skal være kontingent i dameklubben, samt at aktiviteter i
2021 finansieres af overskud fra 2020 samt at der betales matchfee i forbindelse med
matcher, hvor der er præmier, svarende til Model A

Kommentarer og forslag fra generalforsamlingen:
*Bankboks er en mulighed som ikke så dyrt – men det er ikke foreningsregi.
*Golfklubbens konto eller oprettelse af foreningskonto i samme bank som golfklubben Golfklubbens og dameklubbens økonomi må ikke blandes sammen og hvis klubben skal
administrere koster det timer for medarbejder.
*Der er størst mulig sikring af kassereren ved at have en foreningskonto
*Det er kun i 2021 det koster oprettelsesgebyr kr. 3.000 og det kan tages af formuen, men
drift af foreningskonto koster ca. kr. 1.450 pr. år og kræver kontingentstigning på kr. 50,-.
*Hvor skal der komme penge fra til præmier i 2021: Man kan hver give 200 kr. i butikken til
præmier – men det kræver meget administration for Rene
*Der skal sættes fokus på, at præmierne er fra Rene og Connie
*Der kan betales 200 kr. 1 x årligt, så skal der kun købes præmier 1 gang
*Der kan betales 20 kr. hver gang man spiller.

Budget 2021 Model A blev godkendt, hvilket medfører følgende :
Der oprettes ikke foreningskonto
Der betales ingen kontingent
Overskuddet fra 2020 bruges til aktiviteter i 2021
Maden til generalforsamlingen er for egen regning.
Der udarbejdes ikke et formelt regnskab.
5. Vedtægtsændringer:
a) § 4 Generalforsamling 2. del: Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved
fremsendelse til dameklubbens medlemmer, samt ved opslag i dameklubbens
omklædningsrum ændres til: Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved fremsendelse
til dameklubbens medlemmer, samt ved opslag på dameklubbens opslagstavle.
b) Under forudsætning af godkendelse af Budget: Model A – Bilag 3
a. Følgende punkter slettes under § 4 Generalforsamling:
 Stk. 4. Fremlæggelse af regnskab
 Stk. 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 Stk. 6. Godkendelse af budget for kommende år
 Stk. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Slettes: § 5 Tegningsret for Dameklubben. Dameklubben tegnes af formanden og
kasseren i fællesskab
c) Slettes under § 8 : Et evt. overskud anvendes til forbedringer af damernes
omklædningsrum.
Budget 2021 Model A blev godkendt, så vedtægterne ændres iht. Bilag 3 – Bilaget vedlagt

d) Vedtægtsændringer som følge af Budget: Model B – Bilag 4 bortfalder

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henriette Behrent – blev genvalgt
Lena Lund Petersen – blev genvalgt
Sonja Nielsen – blev genvalgt
7. Valg af 2 suppleanter
Bestyrelsen foreslog Tami Jensen og Dorthe Dreyer – der blev valgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Punktet bortfaldt, idet Budget Model A blev vedtaget.
9. Eventuelt
Lena orienterede om at bestyrelsen har drøftet spil i 2021 og oplyste, at der spilles om
tirsdagen med løbende start fra ca. kl. 16.00 – 17.00 - tilmelding i golfbox senest mandag
kl. 16.00. Der vil blive taget hensyn til dem der pga. arbejde kun kan spille sent – dette sker
ved mail til Lena. Alt i alt som i Sæson 2020.
Der lægges endvidere op til, at der spilles 9 huller ved månedsafslutningerne med gunstart.
Ønske om 2 dages weekendtur forår og efterår
Det blev foreslået at, der laves enkeltture lørdag eller søndag.
Endvidere forslag om at der kan spilles 18 huller i april og september, for de der har
mulighed herfor. Bestyrelsen tager det op, bla. hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre
– evt. også så vi kan komme ind næsten samtidig.
Bestyrelsen arbejder videre med ovennævnte.
Anny Johansen havde samlet ind til gaver til bestyrelsen. Hun takkede bestyrelsen og
medlemmer for gode golfoplevelser og godt socialt samvær.
Hanne takkede ordstyreren for at styre mødet godt igennem og Pernille takkede for god ro
og orden.
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