Referat af Generalforsamling i Dameklubben Gilleleje Golfklub
Den 28. september 2021
Formanden bød velkommen og foreslog Kristina Holst som dirigent, og
Anette Gadegård som referent. Begge blev valgt.
• Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt d. 28. august 2021.
• Formanden aflagde beretning. Dameklubben har aldrig haft så
mange medlemmer, hvilket har givet mange deltagere hver tirsdag.
Der er også mange ny-golfere, hvorfor det er besluttet, at spillere
med højt handikap næste år, skal spille fra Tee- 41. Det vil fremgå af
scorekortene hvilken tee, der spilles fra.
Det har vejrmæssigt været en blandet sæson, med flere aflysninger,
grundet dårligt vejr. Fremover vil turneringer kunne aflyses, men
der vil fortsat være mulighed for at spille efter eget valg.
Der har som vanligt været fin aktivitet med udeturneringer og
forskellige former for holdspil mv.
Det sociale liv i klubben har været præget af Corona pandemien. De
første måneder var det ikke muligt at samles efter spillet, hvorfor
der i år ikke har været de vanlige fælles frokoster. Vi kommer igen
næste år. Vi fejrede dog Dameklubbens 50 år fødselsdag, med en
fantastisk dag. Vejret var fint og stemningen fantastisk
• Kate gennemgik regnskabet, der balancerede fint grundet de
reducerede udgifter til fortæring. Regnskabet blev godkendt af
Generalforsamlingen.
• Kontingentet fastsættes til 375 kr næste år. Der er grundet årets
positive resultat ikke grundlag for stigning af kontingentet, selv om
priser for præmier og fortæring er stigende.
• Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

• Kate Svendsen, Kirsten Mathiesen og Hanne Skelgaard var på valg,
de blev alle genvalgt. Helene Dalsgaard Jensen blev valgt som
revisor, og Maibritt Pedersen blev valgt som revisorsuppleant.
• Under Eventuelt forsøgte Anette Gadegård at udrede begreberne
Handikapscore, Handikapresultat, Handikap og Spilhandikap, der
ligger til grund for det nye handikapsystem. Det er kompliceret og
det der optager medlemmerne, er i højere grad problematikken
omkring indberetning. Det er Bestyrelsens håb, at alle vil gøre en
indsats for at indberette alle resultater. Alle runder i Dameklubben
er tællende (fraset holdspil). Det blev nævnt, at indberetning går ud
over det sociale efter runderne. Det blev foreslået, at en i hver bold
indberetter. Det fungerer i Seniorklubben. Det blev også i år omtalt,
at vi i Dameklubben fastholder, at vi uddeler præmier efter laveste
handikap, og ikke efter den matematiske model.
Årets præmier blev uddelt. Årets A-spiller Nina Lund. Årets B-spiller
Mai-Britt Bjerrum. Birdie dronning Su Poulsen.
• Sekretariatet, Green-keeperne, Restauranten, Fotografen og Webmasteren fik som tidligere år også en opmærksomhed.

