Referat Tirsdagspigernes generalforsamling 2018
Tirsdag, den 2.10. 2018 kl. 19.00 i Klubhuset.
27 medlemmer deltog
1. Valg af dirigent
Helle Axelgård, der igen gjorde det godt. Tak
2. Udpegning af stemmetællere
Blev ikke aktuelt
3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Beretning fremlagt af Anne Marie blev godkendt
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Lisbeths fremlagte regnskab er godkendt af revisorer og forsamlingen
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Lisbeths fremlagte budget blev godkendt af forsamlingen.
Uændret kontingent
6. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag
7. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag modtaget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var (iflg. de ændrede vedtægter) 3 bestyrelsesmedlemmer:
 Anne Marie Damgård (indvalgt 2016) - genvalgt
 Lisbeth Kjeldsen (indvalgt 2016) - genvalgt
 Ulla Skaarup (indvalgt 2016) – genvalgt
Ikke på valg:
 Inge Berg Lassen (indvalgt 2017)
 Helle Hungeberg Petersen (indvalgt 2016)
Nyvalgte så bestyrelsen igen består af 7:
 Mette Luff Damm
 Anne Kolding
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Vivi Nissen og Mie Koch
Begge genvalgt
10. Eventuelt
Her kom der underretninger og forslag til aktiviteter/ændring til næste sæson, som
bestyrelsen kan arbejde videre med
 Lena Remmer Lund: Pink Cup landsfinale kommer til Aabenraa næste år. VIP-match
(for arrangører i landets klubber): Fredag den 3. maj
Finale: Fredag den 20. september.
Der vil blive brug for masser af hjælpere – nærmere følger for Pink Cup gruppen
Marente, Lena Remmer Lund, Dorthe Schultz og Susan Lassen
 Arbejdsgruppen Udflugt: Anette Kraft og Dagmar Povlsen takker af. Bestyrelsen finder
ud af, om de selv arrangerer eller inviterer til ny arbejdsgruppe
 Arbejdsgruppen Solheim Cup: Annette Dreier fortsætter, mens Dagmar Povlsen
erstattes af Helle Hungeberg Petersen
 Udflugt – melde dato hurtigere ud.
 Skære ned på omfanget af spisning på præmiedage, og uddele præmier hurtigere.
Måske udelade birdier
 Træningsdage med Ronni meget lange – måske nøjes med 9 huller de dage
 Regelaften med de nye regler. Kommer sandsynligvis også i klubregi, men derfor
kunne vi godt have egen aften også i Tirsdagspigerne

Referent: Anne Marie Damgård

