
Referat fra Onsdagspigernes generalforsamling d. 30. okt. kl. 12.30. 

 

   Tove bød forsamlingen velkommen til 34 fremmødte, deraf havde de 14 

spillet golf i det efterhånden vante vejr, solskin, derefter en byge, atter 

tørvejr, men en sumpet bane.  

Punkt 1.   

Birthe Gøtzsche blev foreslået, som dirigent. Derefter gik 

generalforsamlingen i gang, eftersom at varslingen var foretaget på lovlig 

vis. Grethe Graae og Alice H. Christensen blev valgt, som stemmetæller.  

Punkt 2.  

Tove Pedersen fremlagde foreningens virke i løbet af det sidste år. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden særlige kommentar. 

Punkt 3.  

Eva Rohde fremlagde regnskabet, som dette ene år kun var på 11 mdr. på 

grund af omlægningen af regnskabsåret, som fremadrettet vil være fra 

1.oktober – 30. september. 

Fin økonomi med et lille underskud på 1372,04 kr. men da foreningen har 

et tilgodehavende på 6400,00 kr. på Golfbox fra matchen mod OB. 

Beløbet vil senere blive overført af Bente Knudsen p.g.a. at foreningen er 

blevet udfordret af nye regulativer fra Vestjysk Bank. I dag kræves der 

CVR nummer, Nem ID, m.m. for at være bankkunde. Man kan i dag ikke 

bruge sine personlige konti i div. foreninger, det er også kun ret og 

rimeligt. Det har givet en masse bøvl, gebyrer på dit og dat.  Men skulle 

komme på plads engang i november, når diverse papir er underskrevet 

m.m. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

Punkt 4.  

Behandling af indkomne forslag fra Jytte V. Nielsen og Hanne Henriksen 

angående scorekort fordeling på dage, hvor der er ulige antal deltagere. 

Man vedtog at, bestyrelsen bestemmer hvilke række der er størst ved ulige 

antal spillere. 

Ønsker om flere 1 dags ture. Det kan bestyrelsen selv beslutte, hvor mange 

ture m.m. der laves fremadrettet. 

Punkt 5.  

Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen til vedtægterne punkt 6 

præmier. 

I tilfælde af dårligt vejr m.m. kan bestyrelsen bestemme, om der skal 

udleveres vin til den vindende spiller, som har fuldført matchen, det 

gælder både 9 og 18 hullers spillere. 

Forslaget blev vedtaget uden skriftlig afstemning.  

Punkt 6.  



Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bente Brandt, Eva Rohde Pedersen og 

Hanne Nielsen modtog alle genvalg uden modkandidater.  

Punkt 7.  

Evt. Forslag om betaling på mobilPay. Dette blev afvist, da der skal bruges 

et privat mobilt nummer, det kan få konsekvenser for indehaveren af dette 

nummer, på grund af de mange transaktioner. Men det skulle være godt for 

hjernen, med kontanter!!! Ellers enkelte spørgsmål og informationer m.m.  

Birthe Gøtzsche sluttede jobbet med en tak til forsamlingen for god ro og 

orden. 

Tove takkede Birthe for hendes gode og fast håndtering af jobbet. Fik 

overrakt en gave. Senere på dagen blev Grethe Graae også takket for 

hendes job, som scorekordinator, som til tider, kunne være ikke verdens 

nemmeste job!!! 

Hermed var generalforsamlingen vel overstået, inden man gik over til 

næste del af seancen. 

Den festlige del af seancen, hvor Gerdas lækker rejesalat blev serveret ved 

flotte pyntede borde, som Bente vanligt, havde stået for, hjulpet af Eva og 

Hanne, efterfulgt af ribbensteg med tilbehør.  

Lokalmatchvinderne 2019 blev på 18 huller Inger Pedersen vinderen og 

Bente Østergård på 9 hullerne, gaven var et glas juletræ fra Gammelgård 

Glas, som vanligt. 

Der blev uddelt en lille opgave (tipskupon)til medlemmerne angående nye 

navne på skiltene på golfbanen. 

10 løste opgaven, fik en golfbold, som gevinst. Flot. 

Dagens golfvinder fik deres vin overrakt inden ostelagkage og kaffe blev 

serveret. 

Birthe Gøtzsche fortalte om turen til Tyskland, Alice H. Christensen 

fortalte om deres tur til landsfinalen i Aabenraa (Alice i B rækken og 

Birthe i A rækken) alt var lyserødt. Alice fik en 2. plads flot af vores piger. 

17. maj 2020 er der atter Pink Cup hos Onsdagspigerne. 

Tove takkede alle for en særdeles hyggelig dag. 

Vintersæsonen starter onsdag d. 6. november kl. 10.00 uden gevinster 

m.m. 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. 

Alt fortsætter som det plejer. 

 

Referent Elise Hansen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


