
 
       Den 13. oktober 2021 
Tirsdagspigerne 
 

 
Referat  generalforsamling tirsdag, den 12.10. 2021 kl. 19.00 
Sted: Klubhuset.  
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er i i.h.t. vedtægternes § 6 følgende: 

1. Valg af dirigent 
Helle Axelgaard 
 

2. Udpegning af stemmetællere 
Ikke aktuelt 
 

3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Fremlagt af Anne Marie Damgård, godkendt 
 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Godkendt 
 

5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
Godkendt med uændret kontingent 
 

6. Forslag fra bestyrelsen  
Forslag til ændring i vedtægter §3:  
Medlemskab af Aabenraa Golfklub og max hcp 45 er en forudsætning for 
optagelse  
Ændres til:  
Medlemskab af Aabenraa Golfklub og på indmeldelsestidspunktet max hcp 
45 er en forudsætning for optagelse 
Punkt 6 og punkt 7 behandlet samlet 
 

7. Forslag fra medlemmerne  
Modtaget fra Marente Andersen: hæve handicapgrænse for at være 
medlem i Tirsdagspigerne 
Punkt 6 og 7 behandlet samlet. 
Afstemning ved håndsoprækning om ændret handicapgrænse: 
Resultat: 19 stemte for ny handicapgrænse på 54, 11 stemte i mod og 5 
undlod at stemme.  
Vedtægter opdateres med denne vedtagelse. 
 
Hvis der opstår problemer som følge af ændringen i forhold til fx at 
gennemførelse af matcher bliver for langsom, klikedannelser mm, vil 
bestyrelsen prøve at iværksætte tiltag til at imødegå disse 
uhensigtsmæssigheder. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
- Inge Berg Lassen - genvalgt 
- Anne Marie Damgård - genvalgt 
- ubesat post (Helle Hungeberg stoppet) – valgt blev Birgit Cleemann 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
- Mie Koch – valgt som revisor 
- Grethe Nielsen – valgt som revisorsuppleant 
 
 
 
 



 
 

10. Eventuelt 
 Lene Cronstrøm foreslog nye t-shirs med tryk. Hun tager initiativ og vil også 

prøve at skaffe sponsorer. 
 Helle Paulsen foreslog vandrepokal til Sydjysk Damematch – tages med 

som forslag, når arrangørerne samles til planlægning af næste års finale. 
Anne Marie og Ulla er kontaktpersoner til Sydjysk Damematch 

 Anna Micski, der fremover vil hjælpe med kommunikation i Tirsdagspigerne 
forespurgte, hvor mange af de tilstedeværende, der IKKE bruger 
Facebook. Viste sig kun at være en enkelt - forespørgslen vil komme  ud til 
alle medlemmer, og hvis muligt, vil vi bruge vores facebook gruppe mere 
aktivt fra næste sæson. 

 Kirsten Nicolaisen efterlyste godkendelse som medlem af Facebook 
gruppen – bestyrelsen beklager, at det er glippet 

 
Herefter blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet. 

 
 

 
Referent: 
Anne Marie Damgård, Formand 
 
 
 
 


