Referat af Generalforsamling Dameklubben Gilleleje Golfklub d. 26.september 2017.
Formanden Hanne Skelgaard bød velkommen, og roste det store fremmøde på over 50 damer.
Hanne henviste herefter til fortsættelse af Generalforsamlingen efter den udsendte dagsorden.
1. Valg af dirigent: Kate Henriques blev valgt.
2. Formandens beretning: Hanne gennemgik årets begivenheder, hvor vi som det mest
væsentlige havde haft udfordringer i forbindelse med nye bookingregler. Det har nu fundet
et leje, hvor det fungerer fint med tilmelding til turneringer, selv om det er forbundet med
stort arbejde. Vi er 88 medlemmer i Dameklubben, og der møder mange hver gang, kun en
gang har der været mindre end 36, hvilket ganske godt beskriver vores behov for tider. Vi
har spillet 27 matcher. Hanne takkede Mogens Hjorth og Vibeke Gravesen for det fine
arbejde med vores hjemmeside. Herefter fulgte en gennemgang af vore begivenheder med
tak til sponsorer og venskabsklubber. Det skal dog lige nævnes, at vi vandt over København
d. 27.juni.
3. Fremlæggelse af regnskab. Kate Svendsen vores omhyggelige kasserer gennemgik
regnskabet, hvoraf det fremgik, at vi ganske som aftalt havde brugt 2763 kr af den
opsparede kapital. Der er fortsat penge på kontoen.
4. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet for næste år er uændret 350 kr.
5. Forslag fra medlemmerne: Der blev debatteret og stemt om indkomne forslag. Det blev
vedtaget, at vi fortsat spiller med en A række, og en B række, samt en 9 huls række.
Grænsen mellem A rækken og B rækken skal være fast nemlig 28 slag, således at man med
mindre end 28 slag er A spiller og med 28 slag eller flere er B spiller.
Vedrørende afgørelser i forbindelse med lige mange point i matcher, blev det vedtaget, at
vi fortsat anvender den matematiske model (den med flest point på bagni). Det blev
endvidere aftalt, at indkomne forslag næste år fremsendes til alle medlemmer før
Generalforsamlingen.
6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. Kristine Holst ønskede at trække sig som suppleant, og blev
erstattet af Evy Rasch som ny suppleant. Kate Svendsen, Kirsten Mathiesen og Hanne
Skelgaard var på valg, og blev alle genvalgt.
7. Eventuelt. Inge Holst bad bestyrelsen overveje, at skifte tilmelding til Golfbox, hvilket der
ikke var udbredt stemning for, da det blev vurderet, at være til skade for det sociale
sammenhold.
Til slut blev Årets Vindere hyldet.
Årets Birdiedronning: Inge Larsen med imponerende 7 Birdies i år. Tillykke.
Vinder B-rækken Dorte Jensen.
Vinder A-rækken Hanne Skelgaard.
Referent Anette Gadegård.

