Referat af generalforsamling i Golfpigerne Lillebælt, 02.10.18

1. Valg af dirigent og referent.
Bodil Sørensen blev valgt som dirigent og Helle Peterson som referent.
Bodil begyndte hvervet med at konstatere, at der var indkaldt rettidigt til
generalforsamlingen.
2. Formandens beretning:
Vores matchprogram for 2018 er i dag udløbet, men vi kan forhåbentlig spille
nogle måneder endnu.
Golfpigerne Lillebælt har i år 69 medlemmer, næsten samme antal som de
foregående år.
Det har været super golfvejr i år. Vi har haft mange gode matcher, og med
flere deltagere end de seneste år. Desværre ingen sponsormatcher, men i
2019 vil Sickan holde en sponsormatch, mange tak for det. Ny matchformer,
såsom holdspil, er blevet afprøvet med godt resultat.
Sørens modeopvisning i april besluttede han at aflyse på grund af for få
tilmeldte.
I årets match mod Torsdagsherrerne måtte vi desværre se os besejret igen.
I venskabsmatchen mod Vejle Ladies Section hos dem i september deltog 30
fra Vejle og 11 fra os. Vejle vandt.

3. Regnskabsaflæggelse for perioden 27.9.2017 – 2.10.2018
Regnskabet viste et mindre underskud på kr. 3217,50. Det skyldes dels
”storindkøb” af bolde og birdie-fugle dels flere udgifter til præmier, da klubben
selv har stået for alle præmier (ingen sponsor-matcher). Underskuddet er
dækket af klubbens indestående, der dermed er reduceret til kr. 7875,23.
4. Evaluering af sæson 2018
 Færre deltagere til generalforsamlingen pga bridgeaften. Måske
overveje, om det kan flyttes til et andet tidspunkt.


Holdmatcher har været et godt nyt indslag – må gerne fortsætte



Overveje om Vejle er den korrekte type venskabsklub for GKL.



Slagspil – bestyrelsen tager en fornyet drøftelse af den indførte regel om
at stoppe ved 10 slag pr. hul. Denne regel betyder, at matchen ikke kan
handicapreguleres.



Forslag om at 10- og 13 hullers matcher kan ændres til 9-huls matcher,
så de kan reguleres.

5. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.
Kontigentet på 250,- fastholdes.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Tove Holm og Kirsten Møller Nielsen blev valgt som nye medlemmer til
bestyrelsen og Helle Peterson blev genvalgt.
Stor tak til Ditte og Ruth for deres arbejde for klubben. Ruth har været med i 6
år, Ditte i 2 år.
7. Valg af suppleant.
ingen stillede op.
8. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
9. Eventuelt





Forslag om
Forslag om
Forslag om
andet
Forslag om
samkøb

at flere gaver blev købt hos Søren
at generalforsamlingen flyttes til en lørdag
afskaffelse af birdie-fugle-ordningen og erstatning af noget
et andet arrangement med Søren i forhold til modeshows - fx

