REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MANDAGSPIGERNE DEN 2. OKTOBER 2017
16 medlemmer var mødt.
Ad.1. Valgt til dirigent blev Mette Jørgensen.
Ad.2. Beretning ved bestyrelsesmedlem Bente Marie Hansen og fremlæggelse af
regnskab ved kasserer Lisbet Lisberg.
• Mandagspigerne var 28 medlemmer i 2017.
• Vores 1. mandag i måneden med holdspil, spisning, hygge og god mad har
haft pæn tilslutning.
• Vi spillede mod Torsdagsherrerne den 4. maj på ”deres hjemmebane”. Vi
måtte desværre se os slået, der var dog tæt løb.
• Beløbet som i alt blev indsamlet til kræftens bekæmpelse/Pink Cup blev
22.000 kr.
• Den 20. august afholdte vi på H.C.A. turnering mod 14 medlemmer fra
Koldingtøserne. Vi fik vandt, og Harry blev afleveret til os.
• Weekendturen den 2.-3. september til Middelfart/Fredericia var en fantastisk
tur.
Kasserer Lisbet Lisberg fremlagde regnskabet, hvor indestående ved sæsonstart var
7044,23kr., ved sæsonens afslutning er indestående 7378,26kr.
Beretning og regnskab godkendt.
Ad. 3 og 4. Godkendelse af matchfee og starttidspunkter. Forslag fra bestyrelse og
medlemmer.
• Bestyrelsens forslag om at øge kontingent for en sæson til 400kr. blev
vedtaget. Starttidspunkter godkendt som beskrevet i vedtægterne.
• Bestyrelsens forslag ang. tilskud fra klubkassen til kørsel ved evt. deltagelse i
Pink Cup blev vedtaget.
Ad. 5. Valg til bestyrelse.
På valg er bestyrelsesmedlem Bente Marie Hansen og kasserer Lisbet Lisberg. Begge
modtager genvalg og er valgt.
Ad.6. Valg af suppleant. Annie Ørgaard modtager genvalg og er valgt.

Ad. 7. Evt.
• Ang. Pink Cup vil Mette Jørgensen forhøre sig i turneringsudvalget om
turneringen kan ligge i en weekend i stedet for en mandag, i håb om at flere
medlemmer vil deltage.
• Hvordan får vi flere medlemmer i Mandagspigerne. Mette Jørgensen foreslår,
at medlemmer fra vores klub kan deltage, når Kaninklubben har ”spisedage”,
og her gøre opmærksom på Mandagspigerne. Janne Nielsen foreslår, at man
kunne ”invitere en veninde” til spil, ”veninden” skal dog være medlem af
H.C.A. Golfklub. Begge forslag tages op i næste sæson.
• Ang. puts. Der fortsættes med at tælle og skrive puts som tidligere den sidste
spillemandag i måneden, hvor der så ved sæsonafslutning vil være præmie til
den bedste. Det står holdet frit for at tælle puts de øvrige mandage (kan
skærpe putningen), disse puts indgår ikke i den samlede optælling.
• Medlemsliste sendes ud til alle medlemmer i begyndelsen af næste sæson,
hvis der ikke er indvendinger mod dette.
• Regelundervisning tages op i næste sæson
• Mandag formiddag kl. 10 vil der kun, i kommende sæson, være afsat 2
spilletider indtil videre, da der ikke har været behov for flere. Bestyrelsen
henstiller til, at man skal være medlem af Mandagspigerne for at benytte
disse tider og for at kunne underskrive scorekortene, som gælder i
Mandagspigerne.

Godkendt på generalforsamlingen den 2. oktober 2017
Bestyrelsen

