
GOF’inderne – Seniordameklub – Holbæk Golfklub 

 

Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. september 2020 

 

Til stede: 26 Fraværende: 17 

 

Pkt. 1. Valg af ordstyrer/referent/stemmetællere:  

Inge Gade blev valgt som ordstyrer. 

Marianne Munksgaard blev valgt som referent.  
 

 

Pkt. 2. Beretning v/formand Karin Veje Jakobsen. 

Beretningen var udsendt til alle medlemmer på forhånd.  

Formanden trak enkelte punkter op bl.a. om nyt handicapsystem pr. 1/1-21. Såfremt man ikke 

selv kan beregne det nye handicap af forskellige årsager, bedes man kontakte kontoret. 

 

Beretningen var yderst fyldestgørende og blev godkendt med stor ros til formanden. 

 

Pkt. 3. Golftur 2021. 

Der blev ved håndsoprækning tilkendegivet, at der var stor opbakning til endagsture, ligesom 

der stadig var opbakning til tur til Ringenäs, hvor der er reserveret bane den 19.-20. august 

2021. Der er 3 sløjfer på banen, således at 9 hulsspillere sagtens kan være med. 

  

Pkt. 4. Vinterspilleplan 2020/21 

Der var stor tilslutning til bestyrelsens forslag om muligheden for, at 18 huls spillere også kan 

gå ud kl. 10.10. Lodtrækning vil være kl. 9.50 både for 9 og 18 huls spillere. Dog kan 18 huls 

spillere stadig også starte kl. 8.30.  

Bestyrelsen vil holde et evalueringsmøde i marts 2021 om erfaringerne med samme starttid. 

 

Pkt. 5.  Forelæggelse af regnskab v/Bente Olsen. 

Regnskabet var udsendt til alle medlemmer på forhånd. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med en formue på pt. 10.327,68 kr. fordelt på turkonto 

398,68 kr. og fredagsspil 9929,00 kr. 

Tak til Bente. 

 

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent for 1 år gældende fra 1. april 2021. 

Bestyrelsens forslag på 200 kr. blev vedtaget. 

 

Pkt. 7. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring. 

Det blev enstemmigt vedtaget at ændre nedenstående vedtægt: 

”Som medlemmer kan optages damer med max. Handicap index 36. Alder 60+ ændres til: 

”Som medlemmer kan optages damer med max. WHS 54. Alder 60+ og 

banetilladelse. 

Vedtægtsændringen gælder fra 1. januar 2021. 

 

Pkt. 8. Forslag fra medlemmerne. 

Ingen. 

 

Pkt. 9. Valg til bestyrelsen for 1 år ad gangen. 

Karin Veje Jakobsen blev genvalgt. 

Anne Kondrup Steensberg, Annette Schack Petersen og Marianne Munksgaard blev nyvalgt. 

  

Pkt. 10. Eventuelt. 

Karin Veje Jakobsen takkede Bente Olsen, Vibeke Hellberg og Kirsten Seloy, som alle tre ikke 

ønskede genvalg for det store arbejde, de havde ydet i bestyrelsen. 



KVJ glæder sig til at samarbejde med den nye bestyrelse. 

Herefter spurgte KVJ, om der var nogen, der kunne tænke sig at hjælpe bestyrelsen med 

forskellige opgaver. 

Bente Olsen og Birte Thage vil gerne hjælpe med at planlægge turneringer. 

Åse Larsen, Jette Thamsborg og Birte Thage vil hjælpe med juleafslutningen. 

Tak for det. I vil blive kontaktet, når tid er. 

 

Karin Veje Jakobsen blev takket for sit store arbejde som formand i bestyrelsen. 

 

Inge Gade takkede for god ro og orden. 

KVJ takkede Inge Gade for igen at træde til som dirigent og for at gennemføre 

generalforsamlingen med god ro og orden. 

 

Karin Veje Jakobsen takkede på bestyrelsens vegne for input og dermed sluttede 

generalforsamlingen kl. 13.45. 

 

Referat v/Marianne Munksgaard  Karin Veje Jakobsen, formand 

 


