
REFERAT GENERALFORSAMLING ONSDAGSDAMER 1/10 2021. 
 
DAGSORDEN. 
1. Valg af dirigent 
2. Komiteen aflægger beretning 
3. Kassereren aflægger Onsdagsdamernes regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af komite og suppleanter. 
6. Evt. 
 

1.Valg af dirigent Lene Thimm vælges til dirigent, og gjorde opmærksom på at 
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet. 

2. Formand aflægger 
beretning 

Dorthe aflægger beretning for såvel 2020 og 2021 pga. 
Corona.  
Der har i år været en aflyst onsdagsmatch grundet regn, og 
dette er IKKE sket tidligere. Der har ligeledes i år været 
afholdt Damernes kamp om Odense, Pink Cup samt Lady Fyn. 
Ideer fra Experimentarium i 2020: - afprøvning af nye 
matchformer, weekendtur til Hovborg kro og været afsat 
tider, hvor der kunne kastes bolde. Disse initiativer vil blive 
evalueret via spørgeskema senere på året. 
Dorthe nævnte også en speciel tak til alle vores sponsorer – 
støt dem og de støtter os. 
Afsløring: 
Årets golfer på Holluf Park: Susi Larsen 
Året golfer Pilerækken: Ina Beck 
Eclectic: 
A-række: Pernille Storm 
B række:Lone Mia Juul Lehrman 
C række: Liselotte Lemvigh Larsen 
Pilerækken:Ingrid Vorstrup 
 
Næste år er der 50 års jubilæum for Onsdagsdamerne, hvilket 
alle vil høre nærmere om. Der vil også igen i 2022 blive 
afholdt en nytårskur. 
 
Beretningen godkendes. 

3. Kassereren aflægger 
onsdagsdamernes 
regnskab 

Regnskab 2020 er tidligere sendt ud. Pga. Corona er der et 
større overskud end normalt, så start budget for 2021 var 
derfor noget større end vanligt. 
Regnskabet omdeles og heraf fremgår også et større 
overskud. Dette skyldes blandt andet, at der er færre fuldt 
betalende Onsdagsdamer for 2020, der deltager i bespisning 
til efterårsafslutning. Dette genererer dermed et større 
overskud end forventet. 



Regnskab godkendes 
4.  
1 Forslag fra komiteen 
 
Komiteen foreslår 2 
vedtægtsændringer:  
 
 
Forslag A: 
Fremadrettet foreslås 
at der vælges 2 
medlemmer i ulige år 
og i lige år vælges 3 
medlemmer 
 
Forslag B: 
Fremadrettet foreslås 3 
betalingsformer: 
1 Pr gang 
2 Spil i en hel sæson 
3 Spil i en hel sæson 
inkl. bespisning ifm. 
efterårsafslutningen 
 
2. Forslag fra Berit 
Zankel vedr. indføring 
af elektronisk scoring, 
samt afledte ændringer 
heraf på måde vi spiller 
match på.  
 
 
 
 
 
 
2A. Vedtages forslag 1 
ikke, da gøre denne til 
hensigtserklæring. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette godkendes ved klapsalver 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslaget godkendes. 
Tidspunkt på start af afslutningsmatch ønskes oplyst 
tidligere.  
Fremover vil program for dagen stå i Golfbox i god tid  
Dato fremgår som sædvanligt i det trykte program. 
 
Berit ønsker en snak om, hvordan vi fremover skal spille 
Onsdagsdamer. Vil gerne, at dette drøftes. 
Skal vi fremover have en startliste med start såvel om 
formiddagen som om eftermiddagen? Der kan så laves en 
startliste ca. 2 dage før. Opfordrer til, at der lyttes til hvad  
man gør andre steder. Komiteen kan ikke støtte forslaget på 
nuværende tidspunkt, fordi Morten (klubbens ekspert og 
kontakt til Golfbox) gør opmærksom på, at scoreindtastning 
via elektronisk indberetning ikke direkte kan overføres i 
match på Golfbox på nuværende tidspunkt.  Berit trækker 
derfor forslag 1 tilbage, men vil gerne, at forslag 2 drøftes. 
 
Der er input fra flere. Bekymring omkring stort spænd i 
forhold til bloktilmelding, tidspunkter etc. Berit ser gerne, at 
vi fortsat drøfter videre, men trækker ønsket om afstemning 
om hensigtserklæring tilbage. 
 

5. Valg af komite og 
suppleanter. 
Marijke modtager 
genvalg 

Marijke genvælges 
Johanne Skaanes-Allo vælges ind i komiteen 
 



Jette Thestrup 
modtager ikke genvalg 

Jette Thestrup og Ingelise Guldsteen vælges som 
suppleanter. 

6. Evt. Ingrid Woetmann har sat en ny liste op for Hovborg turen 
2022. I den forbindelse med der fremsat ønske om man 
kunne udvide med også at spille om lørdagen, så de piger, 
der arbejder, kunne spille lørdag/søndag og de andre 
søndag/mandag.  

  
 
Generalforsamling afsluttedes kl. 19:45. 


