Referat generalforsamling i Trehøje Pigerne
Dato:

06.10.18.

Referent :

Irene Cortnum Aaberg

1. Anne Mette Olesen valgt som dirigent
2. Irene C. Aaberg valgt som referent
3. Formandens beretning:
resume over årets gang i Pigeklubben, generel tilfredshed med de forskellige aktiviteter og
matcher.
Vanen tro tak til ”Bare mænd støtter brysterne” der den 5. oktober indsamlede kr. 71.021 til Pink
Cup 2019.
Fire på stribe i Pink – hvilket betyder, at vi i foråret 2019 får besøg af Anne Laxholm (præmie 2018)
Læs hele referatet.
4. regnskabet fremlagt af Else Marie Lynge Hehlert – årets overskud kr. 7.720,00 – samlet egenkapital
kr. 31.735
5. Valg til bestyrelsen
Nyvalgt:
Jette Burmølle og Kirsten Asmussen
suppleanter:
1. Ingrid Søndergaard, 2. Jonna Hussak
6. Revisor
Ella Ø. Jørgensen
suppleant:
Charlotte Spandet
7. Indkomne forslag, det blev vedtaget at ændre den nuværende turneringsform fra handicap opdelte
A og B rækker til to lige store rækker. Dette bliver indskrevet i Pigeklubbens vedtægter.
8. Evt.
Forslag om at ændre valgperioden p.t. 3 år til 2 år, der blev kort snakket om fordele og ulemper.
Hvis det skal ændres, skal vedtægterne ligeledes laves om. Evt. med til næste års
generalforsamling.
Skal generalforsamlingen laves om til tirsdag (ringe fremmøde dette år) Nej, vi fastholder lørdag.
Forslag om vinterhygge hos Anne Maries lille biks evt. med Alovera fra CS. Og Anne Marie
tovholdere.
Forslag om at laveste HCP vinder ved lige store scores, p.t. anvender vi de officielle matematiske
regler. Enighed om at fortsætte med nuværende model.
Forslag om at laveste score til tirsdagsmatch skal udløse en betalt lektion hos Kristoffer, skal bruges
inden for en uge. Op til bestyrelsen at beslutte dette.
Forslag om at ændre tider for Gunstarter til at være både kl. 15.30 og 16.30, dvs. vi veksler mellem
tiderne. Det er op til bestyrelsen at beslutte dette.
Forslag om at lave en fælles træning i Pigeklubben en gang om mdr. Det er op til bestyrelsen at
gennemføre dette.
Forslag om at Pigeklubben betaler fællesspisning til sommerafslutningen, det er op til bestyrelsen
at beslutte.
Opfordring til at melde sig i Trehøje Golfklubs turneringsudvalg. Kontakt evt. Inge Astrup eller
kontoret.

