
                                                              
    

 

 
 
 
     

                                                                                                                   Hvidovre den 29.oktober 2018 
 

Referat fra Golfine generalforsamling torsdag 25.oktober 2018 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Lotte Breum og Lotte blev valgt 

 
2. Formandens beretning om klubbens aktiviteter 

I skrivende stund har Dameklubben 63 medlemmer – lidt færre end sidste år ved samme tid, men vi 
arbejder stadig på flere medlemmer og alle må gerne bidrage til dette. 
Året startede godt – 35 medlemmer til åbningsmatch – efterfølgende har vi været godt 30 medlem-
mer til de forskellige spisematcher. 
Det var året hvor alle matcher på 18 huller var tællende, jeg føler alle har det fint med at tilmelde 
sig de forskellige matcher på golfbox. 
Løbende turnering torsdag fra 1. april til 31. oktober, samt spisematch turnering over 9/11 huller. 
Solheim Cup som skulle afholdes af Vallensbæk dameklub havde dobbelt booket og     Solheim Cup 
blev aflyst.  
Pink Cup blev afholdt den 2. juni, for andet år blev der også solgt personlige sponsorater som ind-
bragte ca. kr. 11.000 – tusind tak til alle som bidrog til det gode formål, tak til alle som hjalp med 
ting til aktion og alle der hjalp på dagen, som indbragte det fine beløb kr. 56.000. 
Vindere af Pink Cup 2018 blev Lisbeth Pedersen i A-rækken og Birgit Rintza i 
B-rækken. Ingen af dem kunne desværre ikke deltage i Landsfinalen i Harrekær, derfor deltog Helle 
Odér og Ruth Larsen og de havde en rigtig god dag. 
Skovtur til Skjoldenæsholm 29. juli deltog 24 Golfiner med masser af god golf og  
efterfølgende præmier og frokost. 
Weekendtur til Sverige Golfspil over 2 dage, hvor vi spillede om året Golfinemesterskab og i A-ræk-
ken vandt Ingelise Palne og B-rækken vandt Birgit Clausen. 
Oktober kønnenes kamp – en prestige match, hvor vi dyster i alt venskabelighed mod herreklub-
ben. 30 Golfiner kæmpede bravt – resultatet 33-9 til Jernene –  
vi kæmper igen til næste år. 
Lykke slutter sin beretning med at takke alle medlemmer og bestyrelsesmedlemmer for deres store 
arbejdsindsats og ser frem til endnu en kanon sæson 2019 med mange hyggelige arrangementer 
sammen med alle. 
Beretningen blev godkendt 

 
3. Fremlæggelse af regnskab 

Anne gennemgår regnskab – se vedhæftet som bilag 
Der var få spørgsmål som Anne svarede på 
Regnskabet blev godkendt  

 



                                                              
    

 

4. Årskontingent 2019 
Der foreslås uændret kontingent = kr. 300 som skal indbetales inden den 1. april 2019 
Matchgebyr holdes uændret pr. gang kr. 10 
 

5. Indkomne forslag 
Ingen. 

 
6. Valg af bestyrelse 

Kasserer Anne Rhinstrøm, næstformand Connie Hansen, bestyrelsesmedlem 
Susanne Kjellerup, bestyrelsesmedlem Susanne Andersen er ikke på valg. 
 
Formand Lykke Kaack Hansen er på valg og modtager genvalg. 
Revisor Birgit Stockmarr, sekretær Gunvor Bruus er på valg og ønsker ikke  
genvalg. 
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer:  
Valgt blev Lene Saustrup og Henriette Nielsen  

 
7. Årets Golfine og Årets Birdie mester 

Ingelise Palne blev årets Birdie mester 2018 
Ingelise Palne blev årets Golfine mester 2018 

 
8. Evt. 

Der blev drøftet brug af golfbox til diverse info og tilmeldinger. Der blev også drøftet   brug af Fase-
book som info og diverse opslag. 
Det må bestyrelsen drøfte. 
Mange medlemmer bød ind med at man skal bare spørge om hjælp til de forskellige arrangementer 
hen over året. 

 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden til en vel overstået generalforsamling 
 
 
Referent:                                                                   Dirigent: 
 
Gunvor Bruus 
29. oktober 2018  

 
 
 
 
 

 
 


