Referat fra Nivå Damernes generalforsamling 28.10 2015
22 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.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Oplæg til Aktivitetsplan for 2016
Forslag til næste års aktiviteter blev gennemgået, og den endelige plan vil
blive fremlagt på opstartsmødet i februar/marts 2016.
Spørgsmål om hvorvidt Pink Cup kunne slås op som værende for alle. I år var
det for hele Nivå Golf Klub’s damer, men Old Tigers var på tur, hvorfor der
ikke deltog så mange andre end dameklubbens medlemmer. Bestyrelsen kan
tage det med i overvejelserne for næste år.
Forslag fra Lene Lindebjerg om at afholde afslutningsturneringen en lørdag
med fælles morgenmad, spil og afsluttende med frokost og social hygge.
Hanna Thordal-Christensen nævnte at der er nogen der ønsker at kunne spille
om formiddagen, men de sidste to år har det betydet, at man ikke kan deltage
i årets turnering. I forhold til det faldende deltagerantal om onsdagen, kunne
det måske være en måde at få flere med, foreslog Hanna Thordal-Christensen.
Der er dog fra bestyrelsens side en bekymring om, hvorvidt det vil ske på
bekostning af det sociale, når vi bliver delt op i to grupper. Anne Marie Hoff
beder bestyrelsen om hele tiden at have et øje på udviklingen, og løbende
være åben for en åbning her. Dorte Klitgaard gav udtryk for en stor bekymring
om at det sociale bliver ødelagt, fordi der er en god ånd i dameklubben. Lene
Lindebjerg har i en anden klub oplevet hvordan det at man selv vælger hold
skaber kliker, og gør at man ikke lærer andre at kende. Maiken Nielsen synes
også at det, at der bliver sat hold på kryds og tværs er vigtigt for det sociale.
Det er selvfølgelig en udfordring at der er ganske få, der meget gerne vil spille
om formiddagen, men hvis der er flere der spiller om formiddagen, vil det
blive næsten umuligt at sætte hold og dermed opretholde en turnering. Lene
Lausen påpeger, at det lige nu er en stor udfordring at der er så få
medlemmer, hvilket gør at vi ikke har de samme muligheder for at sætte hold
formiddag og eftermiddag.
Indkomne forslag

Sussi Kjær havde stillet forlag til at A-rækken skal spille stableford i stedet for
slagspil. Ann Grønborg fortæller at vi dog ikke spiller rigtig slagspil, eftersom
der må samles op efter 10 slag. Der er dog meget forskellig opfattelse af om
man må samle op i A-rækken eller om det kun er i Eclectic. Det må bestyrelsen
se på inden næste sæson, hvis der fortsat spilles slagspil. Annette Norden
giver udtryk for at det i forhold til træning til regionsgolf er rigtig vigtigt at der
er mulighed for at spille slagspil, så man kan dygtiggøre sig i den spilleform.
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Fastsættelse af kontingent Kontingentet kr. 300 fastholdes
Valg af bestyrelse

Annette Norden ønskede ikke genvalg og går midt i en valgperiode. Birgit
Stendell og Mette Hartung er på valg og modtager gerne genvalg. Dorte
Klitgaard og Jeanne Dawids stiller begge op til bestyrelsen, hvorfor der er 4
personer på valg til 3 poster. Efter afstemning blev Mette Hartung og Birgit
Stendell genvalgt, og Dorte Klitgaard blev valgt ind i bestyrelsen.
Som suppleant blev Jeanne Dawids valgt

Valg til revisor

Bente Flatau blev genvalgt

Eventuelt

Ann Grønborg gjorde opmærksom på at der ikke er samme antal præmier i de
tre rækker, hvilket ikke er helt fair. Det vil bestyrelsen tage op til næste år,
men det har også været sådan at man skal have spillet to onsdage for at
kunne vinde en månedspræmie.
Hanna Thordal-Christensen stiller forslag om at der kun er én ret til
månedsturneringen, da det så kan reducere prisen, og maden er ikke så
attraktiv umiddelbart.
Ann Grønborg er fortaler for to retter og synes at kvaliteten på maden er rigtig
god, hvilket flere bifalder.
Bestyrelsen har spurgt for to år siden, men der var flertal for to retter. Ved
håndsoprækning var der tre, der ønskede en ret.
Bente Svenningsen spørger om bestyrelsen vil sende spørgeskema ud for at
høre hvorfor så mange ikke deltager om onsdagen, og bestyrelsen kunne
oplyse at det var tanken at sende ud i løbet af vinteren.
Umiddelbart fortæller Hanne Sattrup at der er mange, som ikke kan nå det og
så er de nye, som spiller på Toftegård, så godt tilfredse med at spille der, at de
ikke deltager i dameklubbens aktiviteter. Der skal nok gøres et større arbejde
for at få dem med over på Løvbjerggård og spille.
Forslag om at lave en invitation til dem der spiller på Toftegaard og så sætte
dem sammen med Løvbjerggård-spillerne, for at knytte folk sammen. Eller
lave en introduktionsrunde med kun 9 huller – hvilket vi i forvejen gør først på
sæsonen. Evt. lave en mentorordning til at hjælpe med regler og gang på
banen mv.
Marianne Merete Larsen ville gerne have billeder på medlemslisten, da det vil
være lettere at identificere navne, og se hvem man skal spille med. Der er
altid nogen der er imod, men bestyrelsen tager det med i deres overvejelser.
Lene Lausen takkede bestyrelsen for det arbejde der er lavet i årets løb.

Dirigent: Anne-Marie Hoff
Referent: Annette Norden
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