
Referat af ordinær generalforsamling
i CGC Girls Club

Onsdag d. 19. OKTOBER 2022 kl. 18.00
I CGC GOLF CAFE

Vallensbæk

Referat: 

Der var 19 medlemmer til stede

1. Valg af dirigent.
              Solvejg Bosche blev valgt

2. Formandens årsberetning.
              Da formanden var forhindret i at være til stede, blev beretningen givet af Pernille Broeders
              Beretningen blev vedtaget uden kommentarer

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2022.
              Pernille fremlagde det reviderede årsregnskab.
              Der blev spurgt ind til hvad udgifter til damedage dækkede - det var til indkøb af lakridssnører og   
              plastikposer

4. Fremlæggelse af budget for 2023 og fastlæggelse af kontingent.
             Budget blev fremlagt, der var en diskussion omkring bluser – Trine Larsen vil gerne være
             behjælpelig .
             Der vil være mulighed for at prøve inden man bestiller. Man hæfter for det man har bestilt.
             Budget og kontingent blev vedtaget                                                                                              

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

             Ingen forslag fra bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag. 

              Pernille Broeders havde et forslag om, at man i september kunne spille i weekenden, forud for
              onsdagen sammen med markør for Girls Club. Scorekortet lægges i postkassen og tastes ind
             onsdag/torsdag efterfølgende.
              Forslaget blev vedtaget
              

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Tina Nyborg (modtager ikke genvalg)
Ellen Halle (modtager ikke genvalg)
Dorte Rønberg (modtager ikke genvalg)

Nye til bestyrelsen blev: Tina Frederiksen, Inge Scheller, Lis Hejlesen Carl

Valg af to suppleanter Sally Nanda (modtager genvalg)
Ny suppleant: Pia Stougaard

Da Lis først kan indtræde i bestyrelsen efter maj, vil Pia Stougaard deltage indtil da

8. Valg af to revisorer. Lonni Dahl Larsen (modtager genvalg)
                                                                               NY: Karina Viffeldt

Valg af en revisorsuppleant.
              Ny: Benedikte
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9. Debat om matchform for den kommende sæson som inspiration til bestyrelsen, bl.a. intern Summer 
Cup og udebanetur.

             Der var enighed om, at det var en god ide, at spiseaften blev spillet som turnering, hvor man ikke 
             selv vælger hvem man spiller med
             Summer Cup fortsætter som turnering med flere kampe
             Udebanetur evt i august
            Åben Damedag – bestyrelsen kigger på det, i forhold til tidspunkt, pris og indhold

10. Eventuelt.
              Trine Larsen har inviteret til SIM golf d 26.10 for Girls Club medlemmer
              Måske mulighed for spil om onsdagene fra 14 til 17.50
              Prioritere at GF afholde udenfor uge 42

Stor tak til Ellen og Tina for indsatsen
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