Referat af Generalforsamling
Onsdag d. 1. november 2017 kl. 18.00 i
Cafeen Vallensbæk Idrætscenter, Idrætsallé 3, 2625 Vallensbæk .
27 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
Helle Ullum blev valgt.
2. Formandens årsberetning.
Alice Petersen orienterede om møderne i bestyrelsen samt om de møder der har været afholdt
med David Poke og Henriette. David havde bl.a. foreslået temaaftner på vores spiseaftener og
havde flere spændende forslag til Åben Damedag. Efter Åbningsmatchen i april blev der
sædvanligvis orienteret om Girls Club og vi havde efterfølgende temaaften om golffittings ved
Henriette og Anders fra Footjoy.
Herudover orienterede Alice om:
Infohæftet, at der var 10 flere medlemmer end sidste år, at vi havde fået nye klubbbluser Polo Tshirts, hvoraf der fortsat er nogle til salg, om Sommer Cuppen, hvor der i år var 15 deltagere,
Solheim Cup mod Brøndbydamerne, som vi desværre tabte stort, udebanetur til Midsjællands Golf
klub den 14. juni 2017, Kønnenes kamp den 5. august 2017, hvor alle i CGC var inviteret. Herrerne
vandt, men kun med 1 point, Solheim Cup mod Tirsdagstøserne 19. august 2017, som var en fin
oplevelse (vi vandt) og Tirsdagstøserne vil tage initiativ til at det bliver afholdt i 2018, Åben
Damedag 23. august 2017, hvor der deltog 59, heraf 14 udefra. Der var flere aktiviteter udover
selve matchen, ex. ”Det mest lige slag på hul 1” med mulighed for at vinde en Wilson driver,
vinsmagning på ”hul 19” med Skovgaard Vin, Beat the Pro på hul 16 med Henriette, opvarmning
med Henriette m.m.m.
I forbindelse med orienteringen kom der flere forslag. Bl.a. at sende mails direkte til andre
dameklubber, aflevere invitationen direkte til de nærmeste goldklubber, kan også gøres ifm spil på
andre baner. Helle Ullum er bl.a. med i 2 x 20 og 2 x 30 klub, hvor der er 150 piger, der spiller golf
– hun er åben for at aflevere invitation til Åben Damedag til disse piger/klubber hun spiller i.
Alice orienterede kort om Pink Cup den 2. juli 2017, som blev arrangeret af Annette Gammelgaard
og Pernille Broeders. Endelig om de månedlige matcher, vi havde haft i sæsonen. På
afslutningsmatchen i september blev der spillet Mexican Scramble og årets klubmester var Helle
Ullum, som vandt vandrepokalen.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2017 og budget for 2018.
Regnskabet og budgettet blev gennemgået af Pernille. Regnskabet blev godkendt. Budgettet er
beregnet på 55 medlemmer. Kontingent er på ny sat til 250 kr. i 2018 og 20 kr. for deltagelse i
månedsmatch (for køb af præmier) Budgettet godkendt.
Der var forslag om, at de personer, der holder temaaften, spørges om at sponsorere præmier til
spiseaftenen. Endvidere skal det undersøges, om der er mulighed for at klubben får hævet
tilskudsbeløbet på kr. 3000,- fra hovedklubben – Beløbet har været det samme de sidste 10 år.
Anmodning skal sendes til hovedklubben.
4. Fastlæggelse af kontingent
Kontingent på 250 kr. godkendt.
Der var følgende forslag fra medlemmerne: Præmie til de medlemmer, der får et nyt medlem ind i
klubben, rabat til de nye medlemmer og rabat til dem, der får indmeldt dem.
Åben Damedag foreslås flyttet til tidligere på sæsonen, for så er folk mere ”tændte” og vi får flere
gæster. Forslagene vil blive drøftet i bestyrelsen.
Pernille oplyste, at Girls Club er på Face Book.
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5. Forslag fra bestyrelsen, som skal videreformidles til medlemmerne senest 8 dage før
generalforsamlingen via mail til Girls Clubs medlemmer.
Ingen forslag.
6. Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
afholdelse af generalforsamlingen sendes til vores mail: CGCGirlsclub@outlook.com, og
som bestyrelsen skal videreformidle til Girls Clubs medlemmer senest 8 dage før
generalforsamlingen via mail.
Inge Scheller havde fremsendt følgende forslag:
”Jeg vil godt foreslå at ændre spiseaftenerne til kun at foregå 2 gange om året fx til sidste onsdag i
juni (inden sommerferieperioden) og sidste onsdag inden sæsonen slutter.
Vi hygger os fint hver onsdag, når vi har spillet, med en kop kaffe, vand, øl, vin, som den enkelte
har lyst til. Det behøver ikke at ske med dyre middage, præmier o.l.”
Inge begrundede bl.a. sit forslag med, at hun ønskede at spille 18 huller om onsdagen, syntes det
var ærgerligt at blive udelukket fra at deltage i månedsmatchen, hvis man ikke spiste med og at
maden var dyr. Hun syntes at man ikke nødvendigvis behøvede at spise hver måned.
Forslaget afstedkom en stor diskussion om maden og priserne.
Alice oplyste, at bestyrelsen netop havde valgt at holde generalforsamling i Idrætscenteret pga
mange klager over cafeens mad. Bestyrelsen har haft nogle samarbejdsvanskeligheder med Claus
i forb. med aftaler om menuerne. Vi synes priserne er høje, at portionerne er for store, ideforladte,
for meget kød og for lidt grønt og ikke ”damemad” som vi har bedt om. Og køkkenpersonalet har
virket usoignerede. Bestyrelsen har fået en del kritik og henvendelser om maden fra medlemmerne
og Alice har derfor taget initiativ til at tale med Tim om klubbens utilfredshed, hvor hun også
meddelte, at vi risikerer at miste medlemmer på grund af dette. Tim har haft et møde med Claus,
der har lovet at være mere lydhør overfor vores ønsker. Hvis det ikke bliver bedre, skal Tim
kontaktes.
Der kom flere forslag fra medlemmerne; Mindre portioner, kun en forret, pris på 100 kr for en ret
mad, Dagens ret er på 100 kr. Vi skal give Claus en chance, ellers spiser vi et andet sted. Vi vil
bevare det sociale. Man skal kunne deltage i månedsmatcherne uden at spise med. Hvis man
ønsker at spille 18 huller skal det være OK.
Der blev stemt om Inges forslag om få spiseaftener. Der var ikke flertal for forslaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:

Alice Petersen
Pernille Broeders
Merete Viffeldt (Ønsker ikke genvalg)

Valg af to suppleanter.
Efter ønske blev der foretaget skriftlig afstemning og følgende blev valgt til bestyrelsen:
Pernille Broeders, Eva Berthou, Solvejg Bosche.
Sally Nanda og Dorthe Rønberg blev valgt som suppleanter.
Alice Petersen blev takket for sin store indsats som formand gennem mange år.
8. Valg af to revisorer.
Valg af en revisorsuppleant.
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Ruth Liltorp Nielsen og Lonni Dahl Larsen blev genvalgt som revisorer og Tina Frederiksen
som revisorsuppleant.

9. Valg til Pink Cup udvalg. Se bilag 1 for Pink Cups arbejdsopgaver.
Der blev ingen valgt.
Pernille orienterede om Pink Cup. Dagen var en stor succes med rigtig mange præmier. Hun
opfordrede til, at andre tager over til næste år.
Et medlem gav udtryk for at matchen burde være handicapregulerende.
Bestyrelsen blev opfordret til at melde ud, at vi mangler frivillige til næste års Pink Cup.
10. Debat om matchform for den kommende sæson som inspiration til bestyrelsen. Herunder
Interne Solheim Cup og Summer Cup.
Norsk stableford er populært, forslag om spil med jern, Sommer Cup skal fortsætte, Solheim cup
mod Brøndby og Tirsdagstøserne skal fortsætte. Et medlem syntes, at holdene skal sættes inden
matchen. Slagspil er yt !! Der blev i stedet foreslået 3 spilleformer /rækker delt op i flg. Handicap
3-15, 15-30 og 30-52.
Pernille bad om, at evt. andre forslag om spilleformer blev sendt til bestyrelsen.
11. Eventuelt.
Ellen orienterede om nogle udfordringer der har været i forbindelse med at man i en måned kan
rykke fra B til A række eller omvendt. Bestyrelsen har kigget på reglerne i Infohæftet side 3 pkt. 4
sidste afsnit, som skal ændres således, at de point man har fået i hhv A og B rækken tæller med
ved årsafslutningen og til månedspræmien. Dette vil blive rettet til i Infohæftet.
Alle henvendelser til Bestyrelsen sendes til vores mail: CGCGirlsclub@outlook.com
Girls Clubs hjemmeside ligger under CGC.dk, klubber i klubben.
9.11.17 Merete Viffeldt
Ref.
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