Referat fra generalforsamlingen i Trehøje Pigerne
Dato:

05.10.19.

1. Anne Mette Olesen valgt som dirigent
2. Irene C. Aaberg valgt som referent
3. Formandens beretning
Dorthe Bøndergaard gennemgik årets gang i Pigeklubben.
Generel tilfredshed med de forskellige aktiviteter og matcher. Som noget nyt spillede vi i 2019 fra
tee 55 og 47. Derudover har det været en succes at opdele A- og B i lige store rækker.
Den årlige match i august mod Herreklubben blev vundet af Pigeklubben – efter en tæt dyst.
Årets weekendtur gik til Gram Slot, Kolding og Royal Oak banerne blev spillet – stort fremmøde i
alt 24 piger deltog.
Vanen tro tak til ”Bare mænd støtter brysterne”, som den 4. oktober indsamlede ca. kr. 61.000 til
Pink Cup 2020.
PINK Cup, Fem på stribe. Trehøje Golfklub vandt igen i 2019 første præmien i Pink Cup for flest
indsamlede kroner, hvilket betyder, at vi til foråret 2020 får et foredrag af kræftforsker Anne
Tjønneland.
Derudover skal det bemærkes, at Trehøje Golfklub er den første klub, der har indsamlet over 1
million kroner. Vi har deltaget i turneringen siden 2004.
4. Regnskabet fremlagt af Else Marie Lynge Hehlert .
Året underskud kr. 6.599,75
Samlet egenkapital kr. 25.136,22
Underskuddet kan til dels forklares med, at Pigeklubben i 2019 betalte for maden til
sommerafslutningen og forplejningen til foredraget med Anne Laxholm.
5. Valg til bestyrelsen
Nyvalgt:
Charlotte Spandet og Mette Storgaard
suppleanter:
1. Ingrid Søndergaard, 2. Jonna Hussak
6. Revisor
Ella Ø. Jørgensen
Suppleant:
Jytte Nielsen
7. Indkomne forslag:
1. At spille fra tee 55 to gange årligt. Dette forslag blev nedstemt. Det er op til bestyrelsen at
bestemme, hvilke tee steder, der skal spilles fra.
2. At pigeklubben er for Piger, især om formiddagen, der spilles med mænd.
Livlig debat omkring emnet.
For forståelsens skyld skal det nævnes, at det ikke er muligt at lukke tider til Pigeklubben om
formiddagen. Om eftermiddagen er tiderne reserveret til pigeklubben.
Der kan grundet ovennævnte ikke stemmes om forslaget. Der var dog enighed om, at Pigeklubben
er for piger også om formiddagen. Pigeklubben er en socialforanstaltning, vi skal værne om.
8. Evt.
Tak til Anne og Tonny Bjerrum for mad til vores Pink Cup match i 2019.
Forslag om at flytte nogle gunstarter til kl. 15.30
Ved udsending af mail, skal vi huske at anvende BCC grundet datasikkerhed.

