Referat fra generalforsamling d. 9. oktober 2019 i Nivå Damerne, Nivå Golfklub .

1. Valg af dirigent
Mette Hartung blev valgt til dirigent, og Birgit Stendell blev valgt til referent.
Mette Hartung takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var fremsendt
rettidigt.
Der var fremmødt 26 medlemmer af Nivå Damerne..
2. Årsberetning
Hanne Sattrup fremlagde sin beretning, som også blev uddelt til medlemmerne.
Beretningen blev godkendt og kan ses på dameklubbens hjemmeside.
3. Regnskab
Bente Svenningsen fremlagde klubbens regnskab.
Der var nogle kommentarer til det store overskud. Bl.a. hvorfor så stort et overskud i forhold til tidligere år.
Svar: Årsagen er, at der er kommet flere sponsorer end tidligere, hvilket vi kan takke Marianne Lohse for.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag.
Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændring vedr. handicapbegrænsning til 42, hvor det tidligere var 54.
Desuden indføjelse af, at medlemskab kræver spilleret til Løvbjerggård.
Bestyrelsen redegjorde for forslaget. Heri at flere nye medlemmer ikke har gået Løvbjerggård, inden de
tilmelder sig. og det kan være en stor "mundfuld" .
Forslaget blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret med 325 kr. pr. sæson.
6. Valg af bestyrelse
Marianne Lohse og Birgit Stendell blev begge genvalgt for 2 år.

7. Valg af bestyrelsessuppleant samt revisor og revisorsuppleant
Der var ingen, der stillede op som bestyrelsessuppleant – ifølge vedtægterne kan bestyrelsen godt bestå af kun
4 ved forfald.
Bente Flatau blev genvalgt som revisor, og Lene Lindebjerg blev valgt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Weekendtur forventes at blive d. 20/21. juni 2020. Hvorhen vides ikke på nuværende tidspunkt. Der kom
forslag om at skifte mellem forår og eftersommer.
Lene Lausen spurgte til, hvornår Nivå Damerne har 20 års jubilæum, hvilket bestyrelsen vil undersøge.
Bestyrelsen havde som noget nyt valgt at uddele præmier til de 2, der havde gået mest ned i handicap over
sæsonen. Det var på 1. pladsen Grete Lademann og på 2. pladsen Jeanne Dawids.
Der var ligeledes præmier til de 2, der var mødt op til flest arrangementer i Nivå Damernes regi. Dette var Ann
Grønborg og Jeanne Dawids.
Mette Hartung meddelte herefter, at generalforsamlingen var slut.
Der var en hyggelig og dejlig stemning. Tak fordi I kom.

Referent Birgit Stendell

