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Old Girl´s Klub ‐ Ribe Golf Klub.
Referat af generalforsamlingen den 27. november 2018.
Formanden, Tut Hollænder, indledte mødet med at byde velkommen og takke for det store fremmøde.
Herefter gik hun over til punkt 1 på dagsordenen.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Kirsten Thaisen, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovlig
indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:
Formanden berettede om en varm sommer og en sæson med god tilslutning til de arrangementer og
matcher, der er blevet afholdt, og udtrykte glæde over den gode tone og hyggelige stemning, der har været
fremherskende. Beretningen kan ses på hjemmesiden.
Formanden lagde herefter op til kommentarer fra forsamlingen til det i 2018 gennemførte program
og efterlyste forslag til programmet for 2019.
Kommentarer til formandsberetningen:
Der var generel tilfredshed med bestyrelsens planlægning og afvikling af årets arrangementer.
Der kom forslag om at lave en venindematch, hvor man kan invitere en golfveninde, gerne fra en anden
klub. (pris for green fee, når man er inviteret med som gæst hos en spiller er 200 kr.)
Bestyrelsen takker for forslaget, som tages op ved planlægning af matchprogrammet.
Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.
Vinderpokalen blev overrakt til Kirsten Thaisen, som havde vundet flest matcher i løbet af 2018. TILLYKKE
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og kunne oplyse, at der var budgetteret med et
årsregnskab, der skulle gå i nul. Det endte med et lille overskud på godt 400kr., til dels på grund af nye
medlemmer og dermed medlemskontingenter sidst på sæsonen.
Regnskabet for 2018 blev godkendt med akklamation. Regnskabet kan ses på hjemmesiden.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. om året og matchfee på 5 kr. pr. gang.
Forslaget godkendt med akklamation.
5. Fastsættelse af handicap for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret handicapgrænse på 51 (decimal)/ 54 (spille)
Forslaget godkendt med akklamation.
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer:
Bestyrelsens forslag om at der med virkning fra sæson 2019 spilles tællende turnering hver tirsdag
blev godkendt uden modsigelser. Torben Frøik har tilbudt at indberette scores.
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Forslag fra medlem om at betale matchfee hele året .
Det positive og venlige tilbud blev ikke godkendt, idet den økonomiske gevinst ikke står mål med de
administrative problemer, der er forbundet hermed.
De 4 vintermåneder ligger uden for Old Girls matchprogram, og bestyrelsen har ikke mødepligt.
7. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Tut Hollænder
Tinse Andresen
Tut Hollænder og Tinse Andresen blev genvalgt med akklamation.
8. Valg af intern revisor:
Inge Bjørnskov genvalgt med akklamation
9. Eventuelt:
Ingen spørgsmål eller bemærkninger
Afslutningsvis rettede formanden en stor tak til alle for det gode fremmøde og specielt stor tak til følgende:
Inge Bjørnskov for sit arbejde som revisor; Birthe Rasmussen for opvarmningsgymnastik; juleudvalget
( Birthe Rasmussen, Ulla Vistesen og Hanne Schramm) for et festligt arrangement; Kirsten Thaisen for
veludført ledelse af generalforsamlingen; Bodil Jespersen for assistance med gaver og dekorationer;
Gerda Grønvold, der altid er villig til at hjælpe i køkkenet, når der er behov; bestyrelsen for godt og positivt
samarbejde.
Julefrokost: Der var i dagens løb mange positive tilkendegivelser om rigtig lækker mad, flot borddækning
og god og festlig underholdning. Stor tak for det til Hanne Schramm, Ulla Vistesen og Birthe Rasmussen.
Birthe Rasmussen og Ulla Vistesen ønskede efter en årrække i juleudvalget ikke genvalg.
Det ny udvalg består af: Hanne Schramm, Marie Rank og Marianne Levandowski.

Venlig hilsen
bestyrelsen

