
REFERAF FRA ONSDAGSDAMERNES GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 7 OKTOBER 

2022 – ved Jette Thestrup 

 

 
1. Valg af dirigent Lene Timm bliver valgt til dirigent 

2. Komiteen aflægger beretning Dorthe aflægger beretning  - se beretning på 

Onsdagsdamernes hjemmeside. 

Der er kommet 12 nye medlemmer til 

Onsdagsdamerne – dejligt�� og velkommen 

til�� 

3. Kassereren aflægger  Onsdagsdamernes 

regnskab 

Kirsten gennemgår regnskabet for året 2022. 

Regnskab udleveres til alle tilstedeværende på 

generalforsamlingen. Det endelige regnskab pr. 

31.12.2022 lægges på Onsdagsdamernes 

hjemmeside. 

4. Indkomne forslag 

– komiteen forslår følgende  

vedtægtsændringer jf. beskrivelse på 

Onsdagsdamernes hjemmeside vedr. afvikling 

af generalforsamling 

Fra: 

“Sidste frist for opstilling er dagen før 

generalforsamlingen. Valg til damekomitéen 

foregår skriftligt på generalforsamlingen”  

Til: 

“Sidste frist for opstilling er 4 dage før  

generalforsamlingen. Valg til damekomiteen 

foregår skriftligt, hvis der er flere kandidater, 

der stiller op til valg, end der er ledige pladser 

Begrundelse: 

Det er vigtigt at kende kandidaterne i tide, så 

det er muligt via mail at informere alle 

Onsdagsdamer om, hvem der stiller op. Vedr. 

skriftlig afstemning, så giver det ikke mening at 

afholde skriftlig afstemning, hvis antal af 

opstillede svarer til antal ledige pladser. 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer til det ændrede forslag. 

Ændringer godtages. 

5. Valg af komite og suppleanter. 

På valg er Dorthe Bernt Andersen 

(modtager genvalg), Kirsten Hausted 

(modtager genvalg) og Helle Kaa 

Krogsgaard (modtager ikke genvalg) 

Dorthe og Kirsten genvælges.  

Birthe Milwertz ønsker at opstille til komiteen. 

Vælges med klapsalver.  

Helle Kaa vil gerne fremover også være suppleant. 

Der vil så fremover være 3 suppleanter. (Helle Kaa 

Krogsgaard, Jette Thestrup og Ingelise Guldsteen) 

6. Evt. Bettina Erhardtsen: vores Facebook side er en åben 

profil. Er dette meningen? Komiteen vil undersøge 

det, men gør samtidig opmærksom på at 

beretninger,  regnskab etc. ikke ligger på Facebook, 

men på Onsdagsdamernes hjemmeside. Komiteen 



skal have udpeget ny IT ansvarlig efter at Helle 

udtræder, hvorefter komiteen undersøger og 

træffer beslutning om spørgsmålet. 

Ingrid Woetman: Der er reserveret 28 værelser på 

Hovborg kro til den 20 og 21 august 2023. Priser 

etc. kommer på opslag omkring februar 2013 i 

kælderen. 

Anette Schlosser: undren over den store forskel på 

pris ved betaling for spil i hel sæson excl. middag 

(300 kr.) og pris for tilkøb af afslutningsmiddag 

(450 kr.). Dorthe: Vi fastholder modellen, da den 

kun har fungeret i et år. Reelt er det en merpris på 

150 kr., hvis man ikke betaler for sæson og spisning 

(600 kr.) fra starten af året. Se beslutning vedr. 

betaling for onsdagsdamer +/- middag ved referat 

fra generalforsamling 2021. 

Lykke Christensen:  hvad siger klubben til det store 

overskud onsdagsdamerne har? Hertil svarer 

Dorthe, at hun ikke har kendskab til at klubben har 

bemærkninger hertil. Helle Krogsgård supplerer 

med, at komiteen er MEGET sparsommelig. Der 

serveres end ikke kaffe til møderne!��. Ses i 

relation til andre klubber i klubben. 

Ingelise Guldsteen: opfordrer komitéen til at gå ud 

at spise en gang om året på Onsdagsdamernes 

regning. 

Ingrid Woetman:  skal man fremover have 

tilladelse fra komiteen, når man anvender buggy. 

Dorthe har undersøgt dette, og der er intet til 

hinder for, at man kan slette denne betingelse. Ved 

håndsoprækning tilkendegives, at det er ok at 

suspendere dette. Spørgsmålet kommer med på 

spørgeskema, der sendes ud i slutningen af året. 

Herefter tager komiteen stillingtagen til 

spørgsmålet. 

 


