
Referat fra Tirsdagspigernes generalforsamling tirsdag d.6.19.2020 kl. 19.00 
Sted: klubhuset. 
Referent: Helle Hungeberg Petersen 
 

1. Valg af dirigent: Lena Lund 
2. Udpegning af stemmetællere: Blev der ikke brug for. 
3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.   

Beretningen godkendt, offentliggøres på hjemmesiden. 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Godkendt. 
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent: Godkendt. 
6. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag 
7. Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag modtaget.                                   

Til mødet kom følgende forslag fra medlemmer:  
a) hævelse af hcp grænsen  
b) arrangørerne af Solheim Cup har Wildcard til at deltage i matchen. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg er: 
- Lisbeth Kjeldsen (genopstiller) 
- Mette Luff Damm (genopstiller) 
- Ulla Skaarup (genopstiller) 
- Anne Kolding (genopstiller ikke) 
 

           Ny opstillet: Anette Kraft Mathiesen  
           De opstillede er genvalgt og valgt 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
På valg er: 
- Vivi Nissen (genvalgt) 
- Mie Koch (genvalgt) 

10.  Eventuelt: 
- Evt samarbejde med Pigeklubben Benniksgaard: en spiller fra Benniksgaard 

ønskede at være med i vores pigeklub. – Hovedbestyrelserne i de 2 klubber 
må aftale om og hvordan det kan løses. 

- Der er forskellige regler i klubben mht at bytte scorekort. Der ønskes ens 
retningslinjer jf Corona. 

- I stedet for Gavekort til proshoppen: der foreslås alternativer da det er svært 
at ramme åbningstiderne. 

- På spise aftener ønskes der spilleformer der giver fælleskab. 
- Birdie regnskab: se tavlen i omklædningsrummet – Vivi S blev topscore med 6 

birdies, Dagmar fulgte efter med 5 
- Pink Cup: samlede over 60.000 kr ind. det er 8.bedste i landet. Landsfinalen er 

dog aflyst i år. Lotto er også aflyst. Evt bliver sponsorgaverne fra Lotto i stedet 



brugt til en turnering i foråret. Dorthe Schultz stopper i Pink Cup udvalget, i 
stedet indtræder Gitte Pregaard. Stor tak til Dorthe for indsatsen. 

- Tak til Anne Kolding for indsatsen i bestyrelsen. 
- Tak til Lena for indsatsen som dirigent. 

 
 

 


