
Referat af generalforsamling i Golfpigerne Lillebælt, lørdag den 26.09.20 

Valg af dirigent og referent: 

Ruth Lommer blev valgt til dirigent, Tove Holm som referent. 

Ruth Lommer indledte generalforsamlingen med at oplyse, at generalforsamlingen var indkaldt 
rettidigt og således var lovlig. 
 
Formandens beretning: 
Formanden Helle Peterson aflagde beretning for 2020, beretningen der er vedhæftet som bilag, 
beretningen gav ikke anledning til spørgsmål og blev enstemmigt godkendt. 
 
Regnskabsaflæggelse for perioden 06.10.19 – 26.09.20: 
Kasserer Tove Holm gennemgik regnskabet, der viste et mindre overskud på 425,00 kr. hvilket har 
medført en stigning i klubbens indestående i banken, som nu udgør 9.249,23 kr. Regnskabet blev 
enstemmigt godkendt. 
 
Fastsættelse af kontingent for næste år: 
Kontingent i 2021 er 300,00 kr. – godkendt på generalforsamling 05.10.19. 
 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleant: 
Punkt 5 og punkt 6 blev lagt sammen som et punkt. 
 
Kirsten Møller Nielsen og Tove Holm blev genvalgt.  Helle Peterson ønskede ikke genvalg, hvorfor 
der skulle vælges et nyt medlem. 
Bestyrelsen foreslog Anne Mette Brodersen, og fra deltagerne stillede Hanne Larsen op. Hanne 
Larsen valgte posten som suppleant, hvorfor Anne Mette Brodersen indgik i bestyrelsen. 
 
Stor tak til Helle for de mange år og store arbejde i bestyrelsen for Golfpigerne Lillebælt. 
 
Evaluering af sæson 2020: 
Denne sæson har været præget af Covid-19, alle synes at tiltaget med starttider var en god ide, og 
ønsker at det forsætter i det nye år. Flertallet ønsker ikke for mange matcher med slagspil samt 
matcher med samlet start.  
Der var forslag om match mod herreklubben om foråret, eventuelt 2 gange på en sæson. 
Forslag om at søndag også kunne være en mulighed for afslutningsmatchen. 
 
Forslag til vedtægtsændring: 
Her var der ikke kommet nogen forslag ind. 
Indkomne forslag: 



Ingen forslag var indsendt. 
 
Eventuelt: 
Ingen ønskede ordet. 
 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for afsluttet i god ro og orden. 
 
Middelfart, den 26. september 2020.  
 
 


