
Referat af  Morgenfruernes generalforsamling mandag den 7. oktober 2019.     
   

Generalforsamlingens dagsorden 

   
1. Valg af dirigent.  

   
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år  

   
3. Regnskab og budget, herunder fastlæggelse af kontingent.  

    
  4.  Indkomne forslag.  
            
  5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
   Ilse Bachmann og Henriette Lillegaard er på valg, begge modtager genvalg. 
   Karen Laursen og Jeanette Dam er ikke på valg 
    
  6.   Eventuelt.  

Ad 1. Lotte Valentin blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig          
indvarslet, regnskab og forslag rettidigt udsendt og dermed var generalforsamlingen 
beslutningsdygtig. 

Ad 2. Formand Jeanette Dam oplæste årsberetningen.  

Ad 3. Kasserer Ilse Bachmann fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Kontingent blev fastlagt til 
stadig at være kr. 200,- pr år. 

Ad 4. Forslag fra Britt Wæde om frit valg for at spille fra hhv tee 49 og 52 blev debatteret og 
vedtaget. 

Bestyrelsens forsalg om ændring af paragraf 7 i vedtægten, så der er mulighed for at vælge en 
suppleant til bestyrelsen, blev enstemmigt vedtaget. Suppleant vælges for 1 år ad gangen. 

Ad 5. Birgit Søndergaard blev valgt som suppleant – efter bestyrelsens forslag og uden 
modkandidater. 

Ilse Bachmann og Henriette Lillegaard blev genvalgt – ligeledes uden andre kandidater. 

Ad 6. Lene Kastrup roste bestyrelsen og deres arbejde og opfordrede medlemmerne til at udvise 
positivitet og bakke op om de forskellige initiativer. Lene uddelte kniplede hjerter til bestyrelsen. 

Der blev fremsat forslag om at den ”sorte bog”, hvori man skriver sin score bliver bragt tilbage, i 
stedet for, som i år, hvor scorekort afleveres og scoren registreres af bestyrelsen. 

Ligeledes var der forslag fra flere om at resultaterne lægges op på hjemmesiden, ligesom der er 
ønske om at medlemsliste og rækkeinddeling i hhv A, B og C rækken er synlig.  

Alle forslag er noteret af bestyrelsen og vil blive overvejet. Bestyrelsen har også noteret sig, at der 
er generel holdning til, at den er velkommen til at bede medlemmerne om hjælp. 

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen. 

Referent Henriette Lillegaard. 


