Referat fra generalforsamling i Nivå Damerne, Nivå Golf Klub onsdag d. 11. oktober 2017.
Der mødte 21 medlemmer op til generalforsamlingen.
Dagsorden:
Valg af dirigent: Annette Norden blev valgt til dirigent. Annette takkede for valget og gjorde opmærksom
på, at generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Der blev forespurgt, om der
var nogen indsigelse mod at gennemføre generalforsamlingen. Dette var ikke tilfældet.
Årsberetning: Formanden Hanne Sattrup forelagde beretning. B.la. blev nævnt at der i 2017 har været 57
medlemmer mod sidste år 73.
Ud fra dette en livlig debat om hvad, hvorfor og hvor mange kunne der have været?
Flere har givet udtryk for at mulige medlemmer fra Toftegård bliver der længere, og andre vil gerne spille
med ægtefælle, specielt når de er gået på pension. Formiddag/ eftermiddags spil.
Debatten endte med, at vi skal fokusere på dem, der er. En opgave for den kommende bestyrelse.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab for det forløbne år: Hanne Sattrup forelagde regnskabet, og dette blev godkendt. Regnskabet
kan ses på Nivå Damernes hjemmeside.
Oplæg til aktivitetsplan for næste sæson: Aktivitetsplanen for den kommende sæson blev forelagt, dog er
det kun et oplæg. Den kommende bestyrelsen vil gå i gang med planlægning. Aktivitetsplanen kan ses på
hjemmesiden.
Alle medlemmer opfordres til at komme med nye tiltag. Der blev talt om, hvordan vi kunne lave et system,
således at man kunne spille sammen søndag f.eks. kl. 12 på Toftegård i vintersæsonen. Facebook-gruppen
var en af mulighederne. Bestyrelsen arbejder videre med opgaven.
Det blev drøftet om vi evt. skulle lave en aftale med Indoor Golf Kokkedal med tider hele vinteren. Det blev
besluttet, at vi i første omgang vil forespørge, om vi kan lave et arrangement, hvor vi kan komme over og
prøve faciliteterne.
Indkomne forslag: Forslag fra Anne- Marie Hoff vedr. venindeturnering. AMH foreslog, at bonuspoint blev
givet til de hold, hvor der er spillere fra andre klubber, da AMH mener, at Dameklubbens medlemmer, når
de spiller sammen i hold, har hjemmebanefordel.
Bestyrelsen oplyste, at dette års resultat var, at vinderne blev et hold fra Nivå, men efterfølgende skulle vi
først ned på 12. pladsen, før det var ”rene” Nivåhold, der havde vundet.
Afstemning: 4 stemte for forslag, 15 stemte mod forslag, 2 stemte ikke.
Fastsættelse af kontingent: Det blev besluttet at hæve beløbet til 325 kr.
Valg af bestyrelse: Birgit Stendell, ønskede genvalg - blev valgt.
Mette Hartung, ønskede ikke genvalg.
Marianne Lohse stillede op og blev valgt.
Hanne Sattrup, Dorte Klitgaard og Kate Kirkø var ikke på valg.
Valg for 1 år af bestyrelsessuppleant samt revisor og revisorsuppleant: Jeanne Dawids blev valgt til
bestyrelsessuppleant og Bente Flatau blev valgt til revisor og Britt Winderslev blev valgt til
revisorsuppleant.

Eventuelt: Forslag om at der, når der bliver spillet månedsturnering på par 3 banen, spilles i to rækker og
ikke kun i en.
Hanne foreslog at man oprettede et sponsorudvalg, hvilket bestyrelsen vil arbejde videre på.
Hanne takkede Bente som revisor og Annette som dirigent og sluttede med at takke Mette for hendes store
arbejde i bestyrelsen.
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