Tirsdagspigerne
Referat fra Generalforsamling 4. oktober 2016 kl. 19.00
1. Valg af dirigent
Helle Axelgaard vælges som dirigent. Helle kan bekræfte, at der var rettidigt og lovligt
indkaldt til generalforsamlingen
2. Udpegning af stemmetællere – ikke relevant
3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Ved /formand Lone Mikalski. Beretning godkendt uden kommentarer.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/ kasserer Mie Koch
Regnskab godkendt
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent v/kasserer Mie Koch
Der blev stillet spørgsmål omkring udgifter til Damematch, Solheim Cup mm.
Bestyrelsen vil løbende vurdere om der er kapital til dækning af disse udgifter.
Budgettet og bestyrelsens forslag om at fastholde kontingent på 500 kr – godkendt.
6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag
7. Forslag fra medlemmerne – ingen forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
På valg er 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Nyvalgte:
Anne Marie Damgaard, Lisbeth Kjeldsen, Helle H. Petersen, Ulla Skaarup til bestyrelsen
og Anette Kraft som suppleant (genvalgt)
Udgået:
Lone Mikalski, Dorte Schultz, Mie Koch, Konny Madsen
Der blev stillet spørgsmål ved antal bestyrelsesmedlemmer og forslag om, at der på
næste generalforsamling fremlægges forslag til vedtægtsændringer omkring dette.
Ligeledes overvejelser omkring vedtægtsændringer omkring retningslinjer for
suppleanten.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Vivi Nissen vælges som revisor og Mie Koch som revisorsuppleant
10.Eventuelt
- Dagmar udleverer årets Birdiefugle
- Lone har fået en henvendelse fra Herreklubben, at de gerne vil spille med os 2 x pr
sæson. Positive tilbagemeldinger fra forsamlingen. Den nye bestyrelse arbejder
videre med dette.
- Marente :
• Forslag om, at tirsdagspigerne stadig spiller tirsdag formiddage kl. 10.00,
tilmelding på golfbox og betaling 10 kr pr gang til præmier. Forslaget modtages
positivt. Marente arbejder videre med dette.
• Turneringsudvalget har i år droppet Drop- in- turneringerne
• Tirsdagspigernes logo kan sættes på Polo-shirt – pris 370 kr. Interesserede kan
henvende sig til Marente – minimumskøb :25 stk
• Julefrokost – der er stemning for at der arrangeres julefrokost : Jytte K og
Marente planlægger
• Forslag om at oprydning efter spisning går på skift mellem medlemmerne – evt
ved at det skrives på spilleoversigten.

•

Pink Cup-Lottospillet flyttes fra 25. oktober til 8. november kl. 19 – i klubhuset

Ref. Karen Norlyk Hjort

