
Dameklubben Gilleleje Golfklub. 
 

 

Referat af Generalforsamling d. 27.september 2022 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Formanden bød velkommen og foreslog Kristina Holst som dirigent, hun blev 

valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt, og foreslog Anette Gadegård som referent, hun blev ligeledes 

valgt med akklamation.  

 

2. Formandens beretning. Formanden gennemgik årets forløb med stort 

medlemstal og fint fremmøde. Der er 93 medlemmer og 45-50 møder op hver 

tirsdag. Den fulde beretning vil kunne læses på hjemmesiden.  

 

3. Fremlæggelse af regnskab. Kate gennemgik det omdelte regnskab, der ikke 

bød på de store overraskelser og som viste et passende overskud. Regnskabet 

blev godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen havde i invitationen til 

Generalforsamlingen foreslået en forhøjelse af kontingentet til 400 kr. Dette 

blev vedtaget. Der var forinden en debat om mulig forhøjelse til 425-450kr 

grundet de generelt stigende udgifter. Dette førte til en debat, hvor nogle 

mente, der kunne spares, og andre mente at niveauet for præmier skulle 

fastholdes. Det blev foreslået, at arbejdet for flere sponsorer blev 

intensiveret, og at indkøb skete på tilbud. Bestyrelsen tager diverse ideer og 

tanker til efterretning. Et medlem påpegende, at vi kun kunne vedtage det 

beløb, der var adviseret i forvejen via indkaldelsen til Generalforsamlingen, 

hvilket er korrekt, og baggrunden for vedtagelse af et kontingent på 400 kr for 

næste sæson. 

 

5. Forslag fra medlemmer. Der var indkommet et forslag fra Kristina Holst, der 

foreslog præmieuddeling en gang om måneden i stedet for præmieuddeling 



hver gang, der er spillet. Der var en bred debat, der også omhandlede det 

sociale liv i klubben. Dette blev også diskuteret under eventuelt (se dette), og 

Kristinas forslag blev sendt til afstemning, med kun 8 stemmer for, hvorfor 

forslaget ikke blev vedtaget. (50 medlemmer deltog i Generalforsamlingen) 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Anette Gadegård, Annette Kreutzfeldt, Dorte 

Jensen var på valg, og modtog genvalg. Iben Hueg ønskede ikke genvalg, og 

Bestyrelsen foreslog Karin Boas som nyt medlem. Karin blev valgt med 

applaus. 

 

7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog Helene Dalsgård Jensen som revisor og 

Maibritt Petersen som revisorsuppleant, de blev begge valgt. 

 

8. Eventuelt. Formanden påpegede, at hun havde den oplevelse at 9-

hulsspillerne ikke meldte sig, når der var lagt op til holdspil med diverse 

formater. Hun bad 9-hulsspillerne tænke over dette, da der samtidig var 

ønsker om mere varieret spil i 9-huls rækken. Det blev diskuteret, hvordan vi 

kunne bedre det sociale liv i klubben. Der var enighed om, at det fungerer fint 

med præmieuddeling hver gang til de efterhånden mange 9-hulsspillere, men 

det gør, at 9 og 18-huls spillere sjældent mødes. Der var mange tanker og 

ideer fremme. En månedlig 9-huls turnering for alle med fælles frokost og 

præmieuddeling blev nævnt. Senere start for 9- hulsspillerne og meget mere. 

Bestyrelsen vil vurdere mulighederne i forbindelse med planlægning af næste 

sæson.  

 

Til slut blev årets Birdiedronning kåret. Det blev Sue, der havde lavet hele 10 

Birdies i sæsonen. I alt havde 26 kvinder lavet Birdies. Bestyrelsen havde i år 

valgt at honorere Lonnie som Årets spiller grundet hendes store engagement i 

golfspillet, det sociale klubliv og arbejdet med de nye golfere.  

 

Anette Gadegård 

Referent. 


