Referat fra generalforsamling i Nivå Damerne onsdag d. 12 oktober 2016
GF blev afholdt i Nivå Golf Klub og tilstede var 23 medlemmer
Referent: Dorte Klitgaard
1. Valg af dirigent
Helle Kjærgaard blev valgt som dirigent.
Helle takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt i
henhold til vedtægterne.
2. Årsberetning
Hanne Sattrup fremlagde sin årsberetning, som kan ses på Nivå Damernes
hjemmeside.
Kommentar til beretningen gik på, at det var vigtigt, at bestyrelsen ikke lader sig
gå på, at det kun er ca. 1/3 af medlemmerne, der deltager om onsdagene, men i
stedet glæde sig over, at dem der deltager, er glade for arrangementerne.
3. Regnskab for det forløbne år
Hanne forlagde årets regnskab på vegne af kasserer Nina Mathiasen, der var
bortrejst. Regnskabet kan ses på Nivå Damernes hjemmeside.
Et enkelt spørgsmål gik på, hvad posten Gaver dækkede. Det blev oplyst, at det
var gave til afgående bestyrelsesmedlem samt blomst til medlems begravelse.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Oplæg til aktivitetsplan for næste sæson
Hanne fremlagde forslag til aktiviteter i sæson 2017, men pointerede også at det
ikke var en endelig plan, da det er den kommende bestyrelse, der skal arbejde
med en sådan, og at det også skal være muligt at indarbejde forslag der kommer
frem på GF!
I den efterfølgende debat blev følgende emner berørt, som bestyrelsen vil
arbejde videre med:
 Oprettelse af en lukket gruppe på Facebook, bl.a. for at give mulighed for på en
nem måde at fine ud af, om nogen har lyst til at gå med i en bold! (Camilla
Kronborg er tovholder)
 Hvordan motivere vi/eller skal vi bare konstatere, at det er sådan, de mange
medlemmer som er i Dameklubben, men som aldrig deltager i nogen af
arrangementerne. Der blev nævnt flere årsager til at mange ikke deltager, så som

svært ved at nå det pga arbejde, deltagelse i regionsgolf, Toftegårds pokalens
handicapgrænse er nedsat, således at Løvbjerggård måske ikke ”kalder” på nye
medlemmer så tidligt som før hen.
 Pink Cup – skal den kun være for damerne i hele klubben, eller skal vi også lade
den være åben for herrerne. Der skal kun arrangeres selve turneringen og ingen
lotteri m.m.
 Præmieniveauet - for og imod mængden af præmiering til vores turneringer.
 Præcisering af spillereglerne for den løbende turnering, især for spillere i Arækken.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forsætter uændret på 300 kr. årligt
7. Valg af bestyrelse
På lige år vælges 3(2) medlemmer
Hanne Sattrup – modtager gerne genvalg
Nina Mathiasen – ønsker ikke genvalg
Dorte Klitgaard – modtager gerne genvalg


På ulige år vælges 2 medlemmer
Birgit Stendell – ikke på valg
Mette Hartung – ikke på valg
Hanne Sattrup og Dorte Klitgaard blev begge genvalgt for en 2 årig periode.
Kate Kirkø blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode

8. Valg for 1 år af bestyrelsessuppleant samt revisor og revisorsuppleant
Jeanne Dawids blev genvalgt som bestyrelsessuppleant
Bente Flatau blev genvalgt som revisor
Britt Vinderslev blev valgt som revisorsuppleant
9. Eventuelt
Medlemstilfredshed med at mange bliver (og spiser) efter spil om onsdagen, så
det er hyggeligt at komme ind også efter spil i de sene bolde, da en del af det at
være medlem i Dameklubben ikke kun er at deltage i spillet om onsdagen, men

også det efterfølgende sociale. Ros til restauranten for maden, og at der holdes
åbent for køb også for deltagerne i de sene bolde.
Forslag om at weekendturen i 2017 kunne foregå i Danmark.
Skal traditionen med det populære bankospil fortsætte i 2016, skal der
nedsættes et udvalg, der kan skaffe sponsorer etc. Stemningen var for en
afholdelse, men det kneb mere med at melde sig til ”bankoudvalget”. Hanne
Sattrup og Lene Lausen vil undersøge, om det er muligt at finde interesserede
uden for Dameklubben. Hvis ikke, vil der ikke blive afholdt banko i 2016.
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