Referat fra Nivå Damernes generalforsamling 22.10 2014
21 deltagere incl. bestyrelsen.
Dagsorden:
Valg af dirigent

Anne Marie Hoff

Årsberetning

Hanne Sattrup oplæste beretningen, der blev godkendt uden bemærkninger
af generalforsamlingen. Beretningen kan ses på hjemmesiden.

Regnskabet

Nina Mathiasen gennemgik regnskabet. Kan ses på hjemmesiden.
Forslag fra Marianne Lohse om kontingentstigning for at have lidt flere midler
til lidt sjovt over året.
Forslag fra Hanna Thordal-Christensen om at bruge nogle penge til
Foredragsholdere eller tur til en dyrere golfbane som ex. Farum.
Debat om vi skal bruge penge på en bus til vores fælles weekendtur.
Spørgsmålstegn ved valg af weekend.
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor der er så stor forskel på Herre- og
Dameklub? Desværre ingen gode svar, men mere ment som en trist
konstatering.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Oplæg til Aktivitetsplan for 2015
Forslag til næste års aktiviteter blev gennemgået, og den endelige plan vil
blive fremlagt på opstartsmødet i februar/marts 2015.
Debat om spille-tidspunkter er stadig en udfordring, og oplægget er en
formiddagstid fra 11-12 og en sen tid fra 16-17.15. Der var stor bekymring
omkring det sociale sammenhold, hvis vi deler det op, og flere af de
tilstedeværende var meget bekymret omkring tiderne fra 16-17-15 som virker
meget sent.
Tiderne i år har styrket det sociale ved, at rigtig mange er blevet siddende
efterfølgende og har hygget sig sammen. Generalforsamlingen ønsker at
bibeholde tiderne, og kun to gav udtryk for at de gerne vil spille en tidlig
formiddagstid, som der var lagt op til. Det vil så være optimalt at fylde tiderne
op forfra og bagfra.
Kommentar omkring klubbens nye dame elite hold, som dameklubben vil
støtte op omkring ved at fastholde A-rækkens slagspils turnering.
Generelt en snak om de forskellige turneringsformer, og en opfordring til at
melde sig til de forskellige matchformer for at prøve de forskellige
spilleformer over sæsonen.
Juli sommer turnering fastholdes, men månedsmatch i juli næste år.
Der arbejdes på at arrangeret en bowlingaften i januar/februar og et
arrangement i Grøndalscenterets indoor golf i marts.
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Opfordring til medlemmerne om at booke sig ind på Toftegård over vinteren,
så vi også kan få de nye medlemmer ind i det sociale. Ex. Lørdag formiddag
mellem kl. 10 og 12, og prøve ikke at lukke boldene med de samme 4 hver
gang, men holde et par pladser åbent for andre damer. Eller aftale at alle
møder op kl. 10 og fordeler sig på ex. de tre tider, som så er blevet booket af
Dorte Klitgaard.
De sidste års debat omkring at onsdagsmatcherne er tællende, er blevet
afsluttet på generalforsamlingen og vil blive fastholdt for altid. Der er meget
stor tilfredshed med den beslutning.
Marianne Lohse tilbød at holde et foredrag næste sæson.
Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag til afstemning.

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet kr. 300 fastholdes

Valg af bestyrelse

Alle blev genvalgt. Der var ikke nogen kandidater til suppleantposten, som
ikke besættes, da bestyrelsen består af 5 personer og ikke er så sårbare.

Valg til revisor

Bente Flatau blev genvalgt

Eventuelt

Helle Kjærgaard lagde op til bestyrelsen at melde ud ved behov for hjælp til
arrangementer og turneringer, så flere tager en del af arbejdet. Evt. lave en
aftale med nogle fra Herreklubben om at de hjælper os, og vi kan så hjælpe
dem. Bestyrelsen har ved enkelte turneringer forsøgt dette, og vil overveje
forslaget.
Forslag om åben damedag. Vil være på bekostning af venindeturneringen, og
tendensen i klubberne omkring os er, at åbne damedage nedlægges pga.
manglende tilslutning.
Kommentar omkring at venindeturneringen ligger for tidligt i august og er et
problem pga. ferietid i firmaerne. Bestyrelsen lovede at se på om den skal
flyttes en uge.

Dirigent: Anne-Marie Hoff
Referent: Annette Norden
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