
 Referat fra generalforsamling 2022 i Old Girls klubben, Ribe Golf Klub  

 

Ribe Golf Klubs nye manager, Nikolaj Viuff, kiggede forbi for lige ”at sætte ansigt” på hvem han er, 

ifald alle ikke har mødt ham endnu. 

Formanden, Aase Lindstrøm, indledte mødet med at byde velkommen og takke for det fine 

fremmøde. 

Beretningen findes på Old Girls hjemmeside. 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Kirsten Thaisen, som blev valgt. 

2. Formandens beretning for 2022. 

Formanden berettede meget poetisk om foråret med fuglekvidder, hugorme, solskin på vores 

smukke golfbane. 

Det blev pointeret, hvis man bliver forhindret efter tilmeldingsfristen, at man sender en SMS til 

matchlederen.  

I øvrigt vil vi glæde os over, at hul 1 fra næste år bliver lukket med 2 timer. 

Der er p.t. 68 medlemmer i klubben og til generalforsamlingen i dag mødte 48 frem. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022 til godkendelse. 

Kassereren, Emma Holm, fremlagde det reviderede regnskab. Kassebeholdningen pr. 31.10.22 er 

på kr. 9.284,69. Regnskabet godkendtes og kan ses på hjemmesiden. 

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 2023. 

Der blev vedtaget uændret kontingent det kommende år på kr. 300, hvilket inkluderer green fee 

og kontingent.  

5. Fastsættelse af handicap for kommende sæson – nu 51/54. 

Ovenstående blev vedtaget til at fortsætte. 

6. Behandling af evt. indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen 

Aase Lindstrøm og Kirsten Sørensen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslog Karen Warming 

Pedersen og Edna Tobiasen. Da der ikke var andre forslag, blev begge valgt. 

8. Valg af revisor. 

Karen Frandsen blev genvalgt. 

 

 



Evt. 

Asta Wind foreslår, at der før næste sæson kunne være en der kom og fortalte om golfregler. Det 

blev der udtrykt interesse for fra deltagernes side. Tages til efterretning. 

Lene N. Hansen efterlyser muligheder for de spillere, der ikke kan holde til at gå 18 huller, kunne 

få lov at gå 9 huller. Tages til efterretning. 

Tove Korsholm fortæller, at man er i gang med at undersøge hvordan et 9-hullers spil kunne blive 

inkluderet i RGK, da man ikke på oprette flere hold ”klubber i klubben”.  

Dorthe Rahbek udtrykker stor skuffelse over, at man ikke kan stole på, at man skal spille de spil, 

der står på spilleplanen. Tages til efterretning. 

Aase Lindstrøm forklarer, at der på spilleplanen står: ændringer i programmet kan forekomme. 

Kan skyldes vejrmæssige forhold, antallet af spillere o.a. 

Karen Warming Pedersen foreslår en lukket facebook gruppe kun for Old Girls, hvor man bl.a. kan 

aftale samkørsel. 

Pia Rasmussen og andre kommenterer hertil, at de ikke er og ikke vil være på facebook. 

Anna Pedersen foreslår i stedet, at man kunne lave en intern liste med navn og telefonnummer 

samt underskrift (persondataloven).  

Jonna Skov pointerer, at listen ikke må deles med andre i Ribe Golf Klub. 

Alis Jakobsen udtrykker glæde over de hyggelige tirsdage i Old Girls og retter en tak til bestyrelsen. 

Hanne Sørensen udtaler stor TAK til de afgåede bestyrelsesmedlemmer Aase Lindstrøm og Kirsten 

Sørensen for godt, konstruktivt og positivt samarbejde. 

Aase Lindstrøm takker Bodil Jespersen for de fine dekorationer og også en tak til Torben Froik 

Christensen for hjælp med golfbox og indtastning af scores. 

Endvidere tak til juleudvalget Elisabeth Sonne Rasmussen, Helene K. Wright og Lene N. Hansen for 

det fine arrangement. De har i øvrigt lovet at gentage succesen næste år. 

Vinderpokalen går dette år til Tove Korsholm. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


