REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MANDAGSPIGERNE DEN 7.
OKTOBER 2019
Ad 1. Valgt til dirigent blev Mette Jørgensen
Ad. 2. Bestyrelsens beretning ved bestyrelsesmedlem Bente Marie Hansen
Der har været god tilslutning til spil alle mandage om eftermiddagen. Mandage
om formiddagen er det kun en enkelt gang, der ikke har været spillet.
I juni måned spillede Mandagspigerne den årlige turnering mod Torsdagsherrerne.
Desværre tabte vi.
”Golf ud af huset” gik denne gang til Vestfyns Golfbane. 19 Mandagspiger havde
tilmeldt sig. Greenfee blev betalt af klubkassen.
I september måned blev venskabsklubben Koldingtøserne inviteret til turnering på
HCA, men på grund af få tilmeldinger fra Kolding, blev turneringen aflyst.
Ved fællesspisningen i september var der arrangeret smykkefremvisning og salg af
disse.
Weekendturen, som også var i september, gik til Gram Slot med spil på Royal Oak.
Dejlig bane, flot vejr, skøn mad og rigtig godt socialt samvær.
Som afslutning på golfsæsonen var der mulighed for at deltage i en tur til Spa og
Wellness Center i Gudskov.
Regnskabet bliver fremlagt af kasserer Lisbet Lisberg.
Mandagspigernes konto er ved sæsonens afslutning 1.112,93kr.

Indestående

på

Beretning og regnskab godkendt.
Ad 3. Matchfee og starttidspunkter fortsætter uændret
Ad. 4. Der er ingen forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen eller medlemmer.
Ad. 5. Kasserer Lisbet Lisberg og bestyrelsesmedlem Bente Marie Hansen er på valg.
Begge modtager genvalg og er valgt.
Ad. 6. Suppleant Annie Jedorf er på valg. Hun modtager genvalg og er valg.

Ad. 7. Evt.
Præmier, som medlemmerne har skænket til spillet mod Koldingtøserne, gemmes til
brug i næste sæson. Forslag om, at de kan bruges til blandt andet amerikansk lotteri,
når vi spiller mod Torsdagsherrerne eller til bingo.
Bestyrelsen vil tage stilling til, hvad der gøres fremover i forhold til spil mod
Koldingtøserne.
En reminder om ”Fri vintergolf” hvor alle kan deltage. Spillet er på søndage kl. 11
vinteren igennem. Der trækkes lod om hold.
Bestyrelsen for Mandagspigerne

