
                                                   Hvidovre den 2. november 2016   

                                            

       Referat fra:         

                Golfines generalforsamling torsdag den 27. oktober 2016.  

 

• Valg af dirigent:  

Bestyrelsen foreslår Lotte Breum, og Lotte blev valgt. 

 

• Formandens beretning om klubbens aktiviteter: 

I skrivende stund er der 75 medlemmer af dameklubben, tæt på det samme som sidste år. 

Der er blevet afholdt forskellige aktiviteter gennem året som er vigtige for Golfinerne, som 

den løbende turnering hver torsdag, spisematcher den sidste torsdag i hver måned, som et 

vigtigt samlingspunkt for dameklubben. 

Maj måned Solheim Cup sammen med CGC, hvor det i år var på deres bane. Brøndby 

dameklub afholder Solheim Cup i 2017.  

Juni måned Pink Cup hvor vi fik samlet godt 40.000 kr. sammen, bestyrelsen takker for den 

store opbakning og sponsorer. 

Vinderne af Pink Cup 2016 blev Gitte Risby Hansen i A-rækken og Annie Schnoor i 

B-rækken. I år kom vores vindere ikke til landsfinalen da vi ikke kom med i den 

lodtrækning, men stort tillykke til dem begge. 

Juli måned gik turen til Dyrehavens Golf Klub, en svær men sjov bane, vejret var heller ikke 

helt med os den dag. 

September måned afholdt vi Golfine Mesterskaber, som aftalt blev der ikke arrangeret 

weekendtur, men afholdt mesterskabet på hjemmebane, 24 Golfiner deltog og vinder blev  

Jannie G. Andersen og Helle Oder i A-rækken og Ingerlise Knudsen og Lone Dueholm i B-

rækken, stort tillykke til dem 

Oktober måned afholdt vi Kønnenes Kamp, en prestige turnering, hvor vi dyster i al 

venskabelighed mod herreklubben. Hele 38 Golfiner deltog, en fantastisk tilslutning hvor 

der blev kæmpet bravt i Kønnenes Kamp. En god afslutning på et aktivt år. 

Alice takkede bestyrelsen og øvrige for godt samarbejde og ser frem til en ny sæson med 

mange hyggelige timer i Golfine-klubben. 

 



Formandens beretning blev godkendt. 

 

• Fremlæggelse af regnskab: 

Anne R Nielsen omdelte driftsregnskab og status for perioden 1.10.2015 til 30.09.2016,  

Hvor dette blev gennemgået og godkendt. 

 

• Årskontingent 2017: 

Der foreslås uændret kontingent på kr. 300,00: dette blev godkendt 

Matchgebyr om torsdagen foreslås uændret på kr. 10,00 dette blev godkendt. 

 

• Indkomne forslag, 2 forslag indsendt til bestyrelsen 

• Forslag fra bestyrelsen til Formål og forretningsorden: 

Punkt 10, sidste afsnit. Eventuel kassebeholdning overdrages til juniorafdelingen i Brøndby 

Golfklub. 

Ændres til: 

Eventuel kassebeholdning overdrages og fordeles ligeligt mellem de Golfine medlemmer, 

som er medlem af dameklubben på opløsningstidspunktet.  

Punktet blev drøftet og dirigenten satte forslaget til afstemning. Herefter kom flere forslag 

til debat som følgende. 

Ændrings forslag fra salen: Der kunne indkøbes træer til at plante på banen. 

Et ændringsforslag til ændringsforslag fra salen: Der kunne købes bænke til banen. 

2 ændringsforslag gik til afstemning og faldt ved håndsoprækning. 1. ændringsforslag gik til 

afstemning og faldt ved håndsoprækning. 

Bestyrelsens forslag gik til afstemning og blev vedtaget ved håndsoprækning.  

• Indkommet forslag fra et medlem. 

Alle 18 hullers runder skal fremover være tællende, det vil sige, at de er HCP regulerende. 

Det betyder, at den Løbende Turnering fra maj til og med august er tællende. Undtaget er 

forsat 9 hullers spisematcher, specielmatch og holdmatcher. 

Begrundelse: 

Giver os alle et mere korrekt HCP samt ligestiller os med f.eks., erreklubbens spillere. 



Dette forslag blev drøftet på den gode måde. Dirigenten satte forslaget til afstemning og 

dette blev vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning. 

 

• Valg af bestyrelse: 

Formand Alice Siegmann, Birgit Stockmarr, Connie Hansen og Gunvor Bruus er på valg. 

Alice og Gunvor ønsker ikke genvalg. 

Connie og Birgit modtager genvalg. 

Derfor skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen foreslår Susanne Kjellerup som det ene medlem, Susanne kunne ikke være der 

til generalforsamlingen, men modtager valg. Susanne blev enstemmigt valgt. Det andet 

bestyrelsesmedlem skulle vælges fra de fremmødte medlemmer. Mange positive 

opfordringer til de fremmødte og stor villighed til at hjælpe til ved de forskellige 

arrangementer, men ikke nogen ønskede at opstille. Derefter meldte Gunvor ud, at hun 

ville tage en tjans mere. Hun blev valgt til bestyrelsen. 

 

• Årets Golfine og årets Birdie-mester: 

Årets Golfine blev Alice Siegmann og Lykke overrakte et gavekort. 

Årets Birdie-mester blev Karin Bancsi, modtager præmien senere. 

 

• Eventuelt. 

Ordet var frit, men ingen ønskede yderligere ordet. 

 

Lotte takkede for god ro og orden til en veloverstået generalforsamling. 

En tak til Lotte som dirigent.  

 

Referent: 

Gunvor Bruus 

Hvidovre den 2. nov.2016 

 

Referat godkendt af Golfines bestyrelse d. 28. november 2016 



Lykke Kaack Hansen, Formand 

Connie Hansen, Næstformand 

Anne Rhinstrøm Nielsen, Kasserer 

Gunvor Bruus, Sekretær 

Susanne Andersen, Webmaster 

Susanne Kjellerup, Bestyrelsesmedlem 

Birgit Stockmarr, Revisor 

 


