
Old Girls'klub - Ribe Golf Klub. 

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 26. nove mber 2019. 

 
Formanden, Tut Hollænder, indledte mødet med at byde velkommen og takke for det fine 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 sæson med dejlig golf og pæn tilslutning til de arrangementer og matcher, der 
har været afholdt. Hun udtrykte glæde over den gode ånd og hyggelige stemning, der er blandt klubbens 
medlemmer.  Beretningen kan ses på hjemmesiden. 
Formanden lagde op til kommentarer fra forsamlingen til det forløbne års program, og til evt. forslag til 
programmet for 2020. 
 
Kommentarer til formandsberetningen:  
Der var generel tilfredshed med bestyrelsens planlægning og afvikling af årets arrangementer. 
Der kom forslag om mere varierede former for holdspil, så det ikke altid er stableford, der bliver brugt 
i forbindelse med holdspillene. 
Der kom også forslag om, en gang imellem ved almindelige stableford matcher, at danne hold med 
nogenlunde ens handicap.  
Bestyrelsen takker for forslagene, som tages op ved planlægning af næste års matchprogram. 
Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamatio n.. 
 
Vinderpokalen blev overrakt til Tove Korsholm, som havde vundet flest matcher i 2019. TILLYKKE. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godk endelse. 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der i år viser et overskud på 1581,89 kr. 
Hun opfordrede medlemmerne til at deltage i årets udflugter og arrangementer, hvortil klubben yder tilskud. 
Målet er, at regnskabet går omtrent i nul. 
Regnskabet for 2019 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 forslår uændret handicapgrænse på 51 (decimal) og 54 (spille) 
Forslaget godkendt med akklamation. 
 
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og  medlemmer. 
Der er i år ingen forslag fra bestyrelsen, og der er ikke indkommet skriftlige forslag fra  medlemmer. 

 
 
 
 
 



7. Valg til bestyrelsen: 
 
På valg er :  
Aase Lindstrøm 
Hanne Sørensen 
Kirsten Sørensen 
Aase Lindstrøm, Hanne Sørensen og Kirsten Sørensen blev genvalgt med akklamation. 
 
8. Valg af intern revisor. 
Inge Bjørnskov blev genvalgt med akklamation. 
 
9. Eventuelt: 
Formanden takkede alle for det gode fremmøde og rettede især en stor tak til Inge Bjørnskov for sit arbejde 
som revisor; Birthe Rasmussen for opvarmningsgymnastik; juleudvalget (Marie Rank, Hanne Schramm og 
Marianne Levandowski) for et festligt arrangement; Kirsten Thaisen for veludført ledelse af generalfor-
samlingen; Gerda Grønvold for hjælp i køkkenet; bestyrelsen for godt og positivt samarbejde. 
  
Endvidere var der en stor tak til Torben Christensen for indtastning af scores. Karen Sofie fik til opgave at 
overbringe ham et par flasker vin fra bestyrelsen.  
 
Formanden udtrykte glæde over, at klubben  igen i år havde fået nye medlemmer, og bad alle om at opfordre  
golfspillere blandt venner og bekendte til at melde sig ind i Old Girls.  
For at vise nye medlemmer, at de er meget velkomne, blev der blandt de af årets nye medlemmer, som 
deltog i generalforsamlingen, udtrukket en vinder af en vandrestatuette. 
Årets vinder blev Asta Wind. 
 
Juleudvalget. Stor ros til juleudvalget for en i alle henseender meget vellykket julefrokost. 
Marianne Levandowski træder ud af udvalget, idet hun på grund af arbejde og uddannelse, ikke kan være 
med i Old Girls næste år. 
Det ny udvalg består af Marie Rank, Hanne Schramm og Inge Bjørnskov. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen. 

                              

 


