
Referat af Generalforsamling i  

Aarhus Aadal Golf Clubs Dameafdeling 
Tirsdag d. 22.10.2019 kl. 19.30 i Restauranten i Klubhuset 

1: Valg af dirigent 
 Hanne Brender blev valgt 
  
2: Valg af 2 stemmetællere 
 Jette Knudsen og Mette Nielsen blev valgt 
 
3: Bestyrelsens beretning 
 Formanden aflagde beretning 

Jette Lauridsen foreslog sæsonstart den 31.03.2020. Hanne Sabroe efterlyste     
ændring af Eclectic med fastlåsning af hulscores samt mere oplysning om bestyrelsens 
beslutninger af sidste års ”Gode Ideer”, som blev indsamlet på generalforsamlingen. 
Forslagene behandles i den nye bestyrelse 
Beretningen blev godkendt 
 

4: Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab 
 Regnskabet blev omdelt 

Bestyrelsen har i 2019 betalt ½ kontingent og det enkelte medlem har selv afholdt 
udgifterne til møderne 

 Regnskabet blev godkendt 
  
5: Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget, bestyrelsen foreslår nedsættelse af       
kontingentet til 500 kr. i 2020 

Kontingentet blev vedtaget nedsat til 500 kr. i 2020. For nedsættelsen stemte 24, 10 
stemte imod og 16 stemte blankt 
Budgettet blev vedtaget 
 

6: Drøftelse af året der gik  
    Hjælp til ad hoc opgaver? 
 Skema udleveret og indsamlet igen. Skemaet indgår i bestyrelses arbejde i 2020. 

Bestyrelsen foreslog hjælp fra medlemmerne til ad hoc opgaver evt. indtastning af 
scores sammen med et bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen ønsker forslag til ændring af kvalifikationen til Hall of Fame, så 
turneringen bliver mere attraktiv. Jette Knudsen foreslår stableford evt. med 7/8 
handicap 
 



7: Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslår ændring af pkt. 6 til: Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 
suppleanter. Linje 2 ingen ændring. I linje 3 udgår 2 bestyrelsesmedlemmer 
 

Ændring af bestyrelsen blev vedtaget således at 2 vælges i lige år (for 2 år) og 3 
vælges i ulige år (for 2 år). 2 suppleanter vælges for 1 år. 
 
Annette Møller har foreslået ændring af kvalifikationen til Hall og Fame ved et 
pointsystem efter antal deltagelse i tirsdagsturneringerne og spillerens placering. 
Dette forslag blev videregivet til behandling i bestyrelsen. 
 
Annette Møller har også foreslået slagspil med max 6 slag på par 3-huller og 8 slag 
ved par 4-huller og 10 slag ved par 5-huller, eller slagspil med loft med 4 slag over det 
antal slag der er tildelt ved stableford. 
Disse 2 forslag blev trukket tilbage 

 
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 Valgt for 2 år blev Birthe Gottlieb, Alice Ogstrup og Ellen Haugaard 
  
9: Valg af suppleanter 
 Klara Kruse valgt som 1. suppleant 
 Lis Østergaard valgt som 2. suppleant 
 
10: Valg af revisor 
 Anne-Mette Hegelund blev genvalgt 
    
11: Eventuelt 

Udflugtsudvalget fortsætter i 2020: Betinna Arndt, Jette Lauridsen, Jette Knudsen og 
Pia Bisgaard. Udflugten ændres måske til fredag, lørdag og søndag. 
Hanne Sabro foreslog at nye sponsorer evt. kunne findes via influensers og Merete 
Bech Bennetsen vil gerne stå for sponsorhenvendelser. 
Bestyrelsen opfordres til at holde en julefrokost evt. med 9-huls spil først. 
Bente Helweg foreslog, at dameklubbens medlemmer blev synlige ved bookning om 
tirsdagen, evt. ved en farveangivelse. 
Birgit Lund opfordrede dameklubbens medlemmer til at stille op til hovedbestyrelsen. 
 

 
 
 
Lis Østergaard   Hanne Brender 
Referent     Dirigent 


