Hvidovre den 27.oktober 2017

Referat fra Golfine generalforsamling torsdag 26.oktober 2017

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Solveig Jacobsen og Solveig blev valgt.
2. Formandens beretning om klubbens aktiviteter.
I skrivende stund har Dameklubben 72 medlemmer – stort set det samme antal som
sidste år 75 medlemmer.
Året startede godt – 39 medlemmer til åbningsmatch – efterfølgende var vi 41 medlemmer til den første spisematch.
Det var året hvor alle matcher på 18 huller var tællende, jeg tror vi alle er ved at lære
hvordan man gør.
Der er afholdt forskellige arrangementer igennem året.
Løbende turnering torsdag fra 1. april til 30. september samt spisematch turnering
over 9/11 huller.
Der afholdes Solheim Cup på hjemmebane 22 Golfiner og 20 Bunnier hvor vi vandt
stort – godt gået.
Pink Cup 54 golfiner deltog den 24. juni – som noget nyt i år blev der også solgt personlige sponsorater som indbragte ca. kr. 8.000 – tusind tak til alle som bidrog til det
gode formål.
Herudover skal nævnes, at herrerne igen i år deltog i en løbende turnering med 39 deltagere – stort tak til dem for en god sag.
Vindere af Pink Cup 2017 blev Ingelise Palne i A-rækken og Lotte Breum i B-rækken. Gitte Sillemann deltog i Landsfinalen i stedet for Ingelise Palne – som noget nyt i
år gik vi direkte i Landsfinalen, fordi vi var blandt de 15 klubber der havde indsamlet
mest. Landsfinalen blev afholdt på Trehøje Golfklub ved Vildbjerg.
Pink Cup gik over alt forventning hvor det indsamlede blev på kr. 61.223
I juli måned tog vi på vores årlige skovtur som i år gik til Nivå Golfklub hvor 13 medlemmer deltog.

September Golfine mesterskab deltog 24 medlemmer – Vindere i A-rækken 1. Gitte
Sillemann 2. Lene Saustrup – vindere B rækken 1. Grith Schandorph 2. Ingelise
Knudsen – tillykke til dem.
Oktober kønnenes kamp – en prestige match, hvor vi dyster i alt venskabelighed
mod herreklubben. 31 golfiner kæmpede bravt – resultatet 34-8 til Jernene – vi kæmper igen til næste år.
Lykke slutter sin beretning med at takke alle medlemmer og bestyrelsesmedlemmer
for deres store arbejdsindsats og ser frem til endnu en kanon sæson 2018 med mange
hyggelige arrangementer sammen med alle.
Beretningen blev godkendt
3. Fremlæggelse af regnskab
Anne gennemgår regnskab – vedhæftet som bilag
Regnskabet blev godkendt
4. Årskontingent 2018
Der foreslår uændret kontingent = kr. 300
Matchgebyr holdes uændret pr. gang kr. 10
5. Indkomne forslag
3 forslag fra 2 medlemmer (vedhæftet)
Alle 3 forslag blev nedstemt på generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelse
Næstformand Conni Hansen – kasserer Anne Rhinstrøm – bestyrelsesmedlem
Susanne Andersen er på valg
Conni, Anne og Susanne A blev genvalgt
7. Årets Golfine og Årets Birdie mester
Karin Bancsi blev årets Birdie mester 2017
Henriette Nielsen blev årets Golfine mester
8. Evt.
Der var drøftelser vedr. brug af telefonlisten til gensidig orientering ved spil af
f.eks. 9 huller

Dirigenten takkede for god ro og orden til en vel overstået generalforsamling

Referent:
Gunvor Bruus
27. oktober 2017

Dirigent:

Frederiksberg den 18. oktober 2017
Indkomne forslag fra medlemmer der skal til afstemning på generalforsamlingen….

Forslag 1
- ingen regulering ved løbende torsdagsmatcher medmindre man selv indberetter sin egen edsscore.
Udsendt af bestyrelsen: "Husk at i både skal booke tid i golfbox og samtidig tilmelde jer under klubturnering, hvis i ønsker at deltage i vores præmierække."
Jeg synes man skal gå tilbage til den gamle ordning, således at alle kan spille med om præmien, måske 2-3 præmier i hver række.
På den måde - for mit vedkommende - vil jeg hygge mig med pigerne uden at tænke på "
dumme point".
Hilsen
Helle Odér
Forslag 2:
Jeg vil gerne stille to forslag:
Ønsker, at man på spisematchdage selv kan booke en tid, gældende tiden før fortrinstiderne,
således at man kan nå at spille 18 huller hver gang (når nu torsdag er éns golfdag).
Meningen er, at man selvfølgelig er færdig til fællesspisningen. Runden skal selvfølgelig være
tællende, det antal huller, der nu er bestemt.
Forslag 3:
Ønsker, at man på spisematchdage kan spille en runde om f.eks. formiddagen, (sammen med
en anden Golfine), der skal være tællende. (Der kan jo være dage, hvor det ikke passer at spille
senere).

Hilsen
Jannie Grundt Andersen

