
      
 
 
 
 

 

Referat generalforsamling dameklubben, 
tirsdag den 28. september 2021 

 
Der deltog 20 medlemmer i generalforsamlingen. 
 

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 – herunder orientering om Regnskab 2021 
Hanne berettede om året gang i dameklubben. Dameklubbestyrelsen synes at 
året startede rigtigt godt, trods coronaregler i starten af året, vi fik både spillet 
meget golf og styrket mulighed for socialt samvær på det 19. hul, og vi har 
konstateret at løbende start fungerer godt og det går rigtigt godt med tilmelding 
på golfbox.  
I starten af sæsonen var der fin tilslutning til at spille damedag, de sidste 
måneder er det gået lidt tilbage med antal deltagere. 
 
Vi har igen deltaget i Kræftens Bekæmpelses landsdækkende turnering Pink Cup, 
således:  
2. juli: Pink Cup for alle damer Sorø Golfklub med 38 deltagere. 
13. august: Støt Brysterne /parmatch for alle damer og herrer i Sorø Golfklub 
med 63 deltagere. 
Fredag den 17. september blev Pink Cup landsfinale afviklet i Sorø Golfklub, for 
80 damer fra hele landet, heriblandt 2 fra Sorø Golfklub. 
 
Årets indsamling til kræftens bekæmpelse blev kr. 42.690,-. Det er et meget flot 
resultat. 
 
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden. 

 



3. Hanne fremlagde oplæg til budget 2022. Budgettet er baseret på 35 
medlemmer, kontingent på 400 kr., samt der oprettes en foreningskonto – se 
bilag 1. 

 
Budget for 2022 blev godkendt 

 
 

4. Vedtægtsændringer – se bilag 2 
 

  
§ 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 
NY § 5 Tegningsret for Dameklubben. 
Dameklubben tegnes af formanden og kasseren i fællesskab 

 
Ny § 7 Økonomi, regnskab og revision 
Dameklubbens regnskabsår går fra 1. september til 31. august.  Bestyrelsen er 
ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. 
Dameklubbens regnskab føres af kasseren. Regnskabet revideres af de på 
generalforsamlingen valgte revisorer. 
 
Forslag til vedtægtsændring i § 4, 5,7 blev godkendt. 
 
Forslag fra medlem Grete Jensen: 
Vedtægtsændring  § 8: – Dameklubbens ophør.  
Fortsættes …….. Ved dameklubbens opløsning skal evt. overskud tilfalde 
klubbens juniorafdeling til udvikling af denne. 
 
Forslag fra Grethe Jensen til § 8 blev godkendt. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Hanne Jensen genvalgt 
Dorthe Drejer valgt for en 2-årig periode 
Pia Thøgersen valgt for en 1. årig periode (Henriette Henriette Behrent ønsker 

at udtræder, derfor valg for 1 årig periode) 
 

6. Valg af 2 suppleanter.  
1. Suppleant Gitte Sørensen 
2. Suppleant Inge Rosbirk 



 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Revisor – Inge Rosbirk 
Revisorsuppleant – Grethe Jensen 

 
8. Eventuelt 

 
Matchplan, husk varieret spil/spilleformer. Det aftales at vi på opstartsmødet 
drøfter matchplanen og denne kan tilpasse efterfølgende (lille spilleplan 
udarbejdes efterfølgende) 
 
Forslag om 4 gange slagspil, der giver en samlet præmie 
Forslag der spilles om en samlet vinder af stableford 
En spilledag med venindematch 
 
Weekendtur der er forslag om Samsø. Tove oplyser at pris er 2000 kr. pr person, 
der var der tilslutning til. Tove arbejder videre med planlægningen af forårstur. 
 
Efterårstur, forslag Barsebäck, med spil begge dage på Barsebäck. Lena tager 
kontakt til Barsebäck. 
 
Hanne takkede ordstyreren for at styre mødet godt igennem og Pernille takkede 
for god ro og orden.   
 
Ref. Lena Lund 
  


