REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MANDAGSPIGERNE DEN 1.
OKTOBER 2018
Ad.1. Valgt til dirigent blev Lotte Nielsen.
Ad.2. Bestyrelsens beretning.
 Mandagspigerne var i 2018, 24 medlemmer
 1. spilledag i måneden med holdspil, spisning og hygge havde fint fremmøde
på 18-20 medlemmer
 I maj havde bestyrelsen planlagt en ”Inviter en veninde” spilledag, hvor et
medlem af Mandagspigerne kunne invitere et kvindelig medlem af HCA med
til spil. I alt 28 var med i turneringen, og det resulterede i 2 nye medlemmer i
Mandagspigerne
 I juni havde Mandagspigerne inviteret Torsdagsherrerne til den årlige
turnering. 17 damer og 19 herrer havde meldt sig. Der var kamp til
målstregen, vi tabte
 I juni havde vi også turen ”Ud af huset”, hvor vi spillede i Blommenslyst. 15
medlemmer deltog. Klubkassen betalte greenfee, og der var lækker
tapasanretning fra ”Cafe´Onkel”, da vi kom ind.
 I august var der weekendtur til Langeland med spil på Langeland Golfbane. 12
spillede om lørdagen, 15 spillede om søndagen
 I september var vi inviteret til venskabsturnering i Kolding mod
Koldingtøserne, de vandt knebent
 Nogle mandag formiddage spillede max. 2-3 medlemmer
 Regnskab: ved turneringens afslutning er indestående på konto 3350kr.
Beretning og regnskab godkendt.
Ad. 3 og 4. Matchfee er uændret 400kr. I forhold til starttidspunkter vil der i 2019
være 1 tid mandag formiddag, 5 tider om eftermiddagen og 7 tider på
spisemandagene.
Ad. 5. På valg er formand Grethe Ørgaard og sekretær Janne Nielsen. Begge
modtager genvalg og er valgt.
Ad. 6. Valg af suppleant. Annie Ørgaard modtager genvalg og er valgt.

Ad. 7. Evt.
 Forslag om at lave søndagsaktiviteter. Karen Lund Andersen foreslår
Wellnesstur til Gudskov, hun vil gerne arrangere dette.
 Forslag om at man godt kan modtage præmie, selvom man ikke deltager på
spisemandagen
 Forslag om mere hygge efter spil, bl.a. bankospil
 Deltagelse i Pink Cup er ikke aktuelt

Godkendt på generalforsamlingen den 1. oktober 2018
Bestyrelsen

