Referat fra AAGK Tirsdagspigernes Generalforsamling tirsdag, den 7.10.2014 kl. 18.30,
1. Valg af dirigent
Helle Axelborg
2. Udpegning af stemmetællere
Tina, Tove, Vivi N.
3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Beretningen blev godkendt
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Godkendt uden bemærkninger
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Godkendt, kontingent uændret 2015
6. Forslag fra bestyrelsen – se note
Forslag godkendt. Vedtægter ajourføres og offentliggøres på hjemmeside samt i mappe i
Klubhuset
7. Forslag fra medlemmerne
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
- Mie Koch (modtager genvalg) - genvalgt
- Dorte Schultz (modtager genvalg) - genvalgt
- Vivi Schmidt (modtager ikke genvalg) – valgt: Lone Mikalski
- Lone Mikalski (suppleant) – valgt Dagmar Poulsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Lisbeth Kjeldsen og Jytte Nielsen
Genvalgt
10. Eventuelt
Under punkterne ovenfor kom diverse forslag frem, som den nye bestyrelse bringer med ind i
det videre arbejde, se i tilfældig orden herunder
-

-

Pink Cup: Birte Schultz ikke længere medlem, så udover Marente er udvalget udvidet
med Lena Lund og Lone Mikalski samt en række tilkendegivelser fra medlemmer om at
yde ad hoc bistand. Form og omfang i 2015 fastsættes af det nye udvalg på baggrund
af evalueringer fra de sidste to år med stadigt faldende tilmeldinger til selve Pink Cup
matchen
hvordan fastholder/udvider vi medlemmerne. Alle bedes gøre en indsats, ikke kun
bestyrelsen
Overvejelser omkring ændrede kontingentmodeller
Sandsynligvis kun 2 rækker næste år – kun få deltagere fra C-rækken
Flere foreslog arrangementer om søndagen i stedet for lørdage (fx Solheim Cup,
afslutningsmatch)
Evt. større tilskud til udflugter og/eller flere arrangementer som fx regelaften, træne med
træneren, relevante foredrag
Tak til Vivi Schmidt for det store arbejde i bestyrelsen, fik overrakt buket
Tak til Helle for god varetagelse af dirigentrollen, fik overrakt 2 flasker vin

Ad 6 – Ændringsforslag til vedtægter:
Bestyrelsen foreslår flg. vedtægsændring
Nuværende ordlyd:
§3 Som aktive medlemmer optages piger, der er fyldt 18 år (fra og med det kalenderår man fylder 18 år). Det grønne kort
skal være erhvervet og medlemskab af Aabenraa Golfklub en forudsætning

Stk. 2. Medlemstallet er foreløbigt ikke begrænset. En medlemsbegrænsning, efter hhv. antal eller handicap, kan kun
vedtages af klubbens generalforsamling. En sådan begrænsning skal forinden være drøftet mellem pigeklubbens
bestyrelse og Aabenraa Golfklubs bestyrelse.

Forslag fra Bestyrelsen:
§3 Som aktive medlemmer optages piger, der er fyldt 18 år (fra og med det kalenderår man fylder 18 år). Medlemskab af
Aabenraa Golfklub og max hcp 45 er en forudsætning for optagelse.

Stk. 2. En ændring i medlemsbegrænsning, efter hhv. antal eller handicap, kan kun vedtages af pigeklubbens
generalforsamling. En sådan begrænsning skal forinden være drøftet mellem pigeklubbens bestyrelse og Aabenraa
Golfklubs bestyrelse.

