
Referat af ordinær generalforsamling

i CGC Girls Club

Onsdag d. 20. OKTOBER 2021 kl. 18:00

I CGC GOLF CAFE, Vallensbæk

Der var 24 medlemmer til stede

1. Valg af dirigent.

             Kirsten Ramsing blev valgt til dirigent

             Stemmetællere blev Lone Villadsen og Lonni Dahl

2. Formandens årsberetning.

             Se andet sted

             Beretningen blev godkendt uden kommentarer

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2021.

             Blev godkendt uden kommentarer

4. Fremlæggelse af budget for 2022 og fastlæggelse af kontingent.

Der var få spørgsmål og kommentarer, budgettet blev herefter godkendt inklusiv forhøjet 
kontingent på 350 kroner

5. Forslag fra bestyrelsen, som skal videreformidles til medlemmerne senest 8 dage før 
generalforsamlingen via mail til Girls Clubs medlemmer. 

      Der var ingen forslag fra bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag. 

Inge Scheller havde et forslag om at Girls Club tiderne blev flyttet frem til kl 14, da mange      
spiller tidligere end kl 15.
Flere medlemmer gjorde det klart, at de ikke ville kunne nå at spille hvis tiden blev rykket        
frem, da de går på arbejde, endvidere at det vil blive for stor spredning



Ellen gjorde det klart, at der ikke kan blokeres flere tider for Girls Club, da vi ikke udnytter       
dem vi allerede har, endvidere at det står alle frit for at spille tidligere, de skal blot have et       
andet Girls Club medlem som markør.

Annette Friis havde et forslag om MobilePay. Dette blev afvist, da det er for dyrt for               
betaling 2 til 3 gange på et år, udover betaling for MobilePay, kræver banken også et gebyr
Andre steder har man dårlig erfaring med dette.

Pernille Broeders havde et forslag om navneændring, dette blev afvist.

De resterende forslag blev behandlet under punkt 9 (udvalg til nye spilleformer, udebanetur    
og weekendtur)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

       Der var opstillet 5 kandidater til 3 poster,

       Valgt blev Pernille Broeders med 23 stemmer

 Eva Berthou med 21 stemmer

 Sadie Sanderson med 19 stemmer

 Annette Friis og Trine Larsen fik hver 9 stemmer

Valg af to suppleanter.

Dorte Rønberg (modtager genvalg) 

Sally Nanda (modtager genvalg)

Blev begge valgt.

8. Valg af to revisorer. Lonni Dahl Larsen (modtager genvalg)

        Tina Frederiksen (modtager genvalg)

Valg af en revisorsuppleant. Karina Viffeldt (modtager genvalg)

Blev alle genvalgt

9. Debat om matchform for den kommende sæson som inspiration til bestyrelsen, bl.a. intern 
Summer Cup og udebanetur.

Der var enighed om at spørge Trine og Annette om de var interesseret i at være med til at      
arrangere en weekendtur (som der var stemning for), Pink Cup og Åben Damedag

Vedrørende Annette Friis forslag om at flytte starten på udebanturen til kl 14, var der               
stemning for at bestyrelsen skulle undersøge det, evt tage Grundlovsdag, evt en lørdag

Vedr. Summercup, var der nogle der syntes det var ærgerligt at man røg så hurtigt ud,            
måske kunne man lave det som kvalifikationsturnering.

Forslag til match – High-Low – hulspil



Opfordring til at alle afleverer scorekort
Vedr Spiseaftener blev det pointeret at man skal spise med når man spiller med i matchen,     
alle skal prøve at spille på forskellige tidspunkter, så man ikke altid spiller med de samme

            Forslag om 3 rækker

            Eclectic - både brutto og netto score

            Bestyrelsen kigger på antal af præmier

            Der blev efterlyst en venskabsklub, alle underøger det

10. Eventuelt.

            Der blev efterlyst en bedre markedsføring af Åben Damedag

            Tak til Solvejg for hendes store arbejde i de forgangne 4 år

Referent

Eva Berthou


