
 
Referat Golfine  bestyrelses møde 31 okt 2019 

1. Valg af dirigent 

Vibeke valgt  

2. Formandens beretning om klubbens aktiviteter 

Se bilag. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Regnskab omdelt. Se bilag 

Kommentarer: Opbakning omkring at golfine kassen giver tilskud til deltagerne på turen.  

Regnskabet godkendt 

 

4. Indkomne forslag 

Kun forslag fra bestyrelsen  

4.1  Årskontingent 2019: 

 

Torsdagsmatch gebyr indlægges i kontingent: 

De kr. 10 kr pr gang for deltagelse i torsdagsmatcher sløjfes og erstattes af et én-gangs beløb på 

50- kr. , lægges oveni kontingent, der derved bliver kr. 350,-  

– begrundelse: Det kommer til at koste penge af indlevere kontanter (mønter) i banken samt 

det er uforholdsmæssig meget tid, der bruges på administration.  

MobilePay gebyr : 

Der er et månedeligt gebyr for at bruge MobilePay. (kr 49,- pr måned) For at dække dette  

foreslår bestyrelsen at forhøje kontingentet med 10,- årligt. (som derved bliver kr. 360,-).  

Enstemmigt vedtaget 

 

4.2 Forslag til ændring af  Formål og forretningsorden for Golfine 

Punkt 8 

Bestyrelsen består af 7 personer og vælges for 2 år ad gangen 

- Formand og revisor vælges på lige år. 

- Næstformand og kasserer vælges på ulige år. 



 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

Ændres til: 

Bestyrelsen består af 7 personer der vælges for 2 år ad gangen og op til to suppleanter 

der vælges for 1 år ad gangen. 

- Formand og revisor vælges på lige år. 

- Næstformand og kasserer vælges på ulige år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

Enstemmigt vedlaget 

 

5. Valg af bestyrelse 

Henriette Nielsen, Connie Hansen, Susanne Andersen,  ønskede ikke genvalg. Lene Saustrup trak sig af 

personlige årsager. 

Nye bestyrelses medlemmer valgt:  

Jannie Larsen  

Betina Jørgensen  

Gitte Risby Hansen  

Gitte Silleman kasserer – deltager dog ikke i møderne 

Vibeke Jacobsen suppleant 

 

6. Årets golfine og Årets Birdie mester 

 

Flest Birdies: 

Nr 1: Karin Bansci 23 birdies 

Nr 2: Ingelise Palne 17 birdies 

Årets golfine: Ingelise Palne med 83 point 

 

7. Eventuelt 

 



 
Betaling til spisematcher 

Forslag om at det bliver muligt at betale via banken på forhånd. 

Henriette undersøger med Jens om der findes mulighed for at betale med Dankort via Golfbox, så man 

ikke kan tilmelde sig, uden at have betalt. 

Mobilepay betaling på dagen bliver  101,- pga transaktions gebyr.  

 

Hjælp til arrangementer  

Sidste år sagde “alle”, at de gerne ville hjælpe til. Det vil vi gerne gøre brug af i en mere struktureret 

form.  

Derfor vil bestyrelsen til hver spisematch (samt andre relevante arrangementer) udpege en 

bordformand, der skal sørge for at een person fra hvert bord hjælper til med afrydning. 

 (det er altså ikke bordformanden selv, der nødvendigvis skal hjælpe.) 

 

Kage til spisematcher – Gunvor bager kage til første spisematch i maj måned 

Forslag til at vi nogle gange spiller slagspil til spisematcherne. 

Forslag til at vi nogle gange spiller hulspil til spisematcherne. 

Forslag til loppemarked 

Forslag om at Peder Sustmann kommer i starten af sæsonen og fortæller om nye regler 

Forslag om at vi igen lavede Sveriges tur – kommentarer til dette var: En del synes det er for langt og for 

dyrt at tage udenfor Sjælland. 

 

 

 


