
      
 
 
 
 

Referat generalforsamling tirsdag den 27. september 2022: 
 
Der deltog 21 medlemmer i generalforsamlingen, Hanne bød velkommen. 
 

1. Valg af stemmetællere 
Lis Nøddeskov og Inge Rosbirk valgt som stemmetæller. 
 

2. Valg af dirigent 
Pernille Bulskov blev valgt som dirigent og kunne oplyse, at generalforsamlingen var 
indkaldt rettidigt. 

3. Bestyrelsens beretning  
 

Hanne fremlagde bestyrelsens beretning. 
 
Der er i 2022, 35 medlemmer i dameklubben. Vi har fået oprettet foreningskonto, derfor 
igen kontinent i dameklubben.  Det har været en rigtig god sæson for dameklubben, med 
god energi og stemning ved alle matcher og arrangementer. Vi har afviklet en 9- og 18 huls 
række, hvor der er spillet stableford, ved månedsafslutningerne 9 huller med forskellige 
spilleformer. Der er spillet slagspil en gang hver måned, dette har været et spil i spillet, 
vinderne er opgjort efter de fire runder. Fra maj til og med august er der Eclectic. 
Vi har afviklet 2 weekendture, 14 damer var på Samsø i juni og 8 var på Møn Golfresort i 
september.  
 
Vi har afviklet pink cup og støt brysterne, der er indsamlet 36.210 kr. til kræftens 
bekæmpelse. Anny Johansen og Berit Erstad repræsenterede Sorø Golfklub ved 
landsfinalen i Svendborg. 
 

Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden 
 

 
4. Regnskab for 2022 

Regnskabet blev forelagt generalforsamlingen. Indtægter 14. 235 kr., udgifter 9.484, 
foreningen har en formue på 10. 127 kr. den 30.8 2022. 
 
 Regnskabet godkendt. 

 
5. Kontingent for 2023  

 
Kontingent uændret 400,00 kr. i 2023. 
 



6. Budget 2023 
 
Budget for 2023 er baseret på 35 medlemmer, med en indtægt på 14.000 kr. Der 
budgetteres med udgift på 16.000 kr., 2000 kr. finansernes med fra foreningens formue. 
Der er afsat 3.000 kr. til medlemsaktiviteter. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: 
Pia Thøgersen – modtager genvalg 
Lena Lund Pedersen – modtager genvalg 
Sonja Nielsen – modtager genvalg 
Dorte Dreyer Jensen ønsker at udgå af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges et nyt 
bestyrelsesmedlem for 1 år 
 
Pia Thøgersen, Lena Lund Pedersen, Sonja Nielsen er valgt for 2 år. 
Kirsten Kristiansen er valgt for 1 år. 

 
8. Valg af 2 suppleanter  

Berit Erstad er valgt til 1. suppleant 
Connie Reding er valgt til 2. suppleant 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Lis Nøddeskokou er valgt som revisor 
Inge Rosbirk er valgt som revisorsuppleant 

 
10. Der er ingen forslag fra medlemmer og bestyrelse 

 
11. Eventuelt 

 
Drøftelse af weekendture næste år, der var forskellige forslag: B.la Great Northern i 
Kerteminde, tur til det midtjyske.  
Eventuelt kun en weekendtur og nogle enkelte dage hvor vi spiller på andre baner på Sjælland. 
Forslag at vi spiller på bagni ved en enkelt månedsafslutning. 
Forslag om genoptagelse af venskabsklub. 
Bestyrelsen tager forslagene med i oplæg til matchplan for 2023. 
 
Lena orienterede fra medlemsundersøgelserne i GIC, her er der kommet tilbagemeldinger til 
dameklubben, at det vil forbedre en del af damernes medlemskab, hvis der også kan spilles i 
dameklubben om formiddagen. Der var enighed om at efterkommer dette ønske, i 2023 vil der 
være mulighed for at spille 18 huller med løbende start kl. 09.00 og 16.00. Kl. 16.00 kan der 
vælges at spille18 eller 9 huller. 
 
Anny Johansen havde samlet ind til en gave til bestyrelsesmedlemmer som tak for årets 
indsats.  
 

Hanne takkede dirigenten for at styre mødet godt igennem og Pernille takkede for god ro og 
orden.   
 
Ref. Lena Lund 
  


