
Varde Golfklub - Ladies Section
Generalforsamling 1. oktober 2019

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent

Referat: Birgit Friis Nielsen valgt til dirigent. Sigrid Bøhm valgt til referent.

2. Formanden beretning
Referat: Bestyrelsen har siden sidste GF besluttet,
- at tilmelding på golfbox fremrykkes til kl. 12.00 på matchdagen.
- at fremhæve sponsorerne ved præmieuddelingen.
- ved hole-in-one er der to kgl. krus i præmie
- at præmierne ændres til 1 præmie i hver gruppe.
Formandens beretning er vedtaget.

3. Regnskab
Referat: Kasserens regnskab er godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen - Vedtægtsændringer
A) "Bestyrelsen består af 6 medlemmer ... " - Forslag: at nedsætte det til 5 medlemmer.
Referat: Vedtaget af generalforsamlingen.
B) " ... der vælges en suppleant, der med stemmeret deltager i bestyrelsesarbejdet." For-
slag: at suppleanten kan vælge at deltage i bestyrelsesarbejdet og ikke har stemmeret
Referat: Vedtaget af generalforsamlingen.
C) Udgangstider i LS. Skal det være muligt med flere udgange om tirsdagen??
Referat: Drøftelsen bød på både for og imod. Sendes retur til bestyrelsen, med anmodning 
om at få lavet en brugerudersøgelse. Kriterier for en evt. prøveperiode og endelig afklaring 
af den fremtidige afvikling af Ladies Section skal også klarlægges.

5. Indkomne Forslag
Der er ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelse
På valg er Kirsten Fallesen (modtager genvalg), Jonna Svenningsen (modtager genvalg) og
Inger-Lise Christensen (stiller gerne op som suppleant).
Referat: Kirsten Fallesen og Jonna Svenningsen er genvalgt til bestyrelsen. Inge-Lise
Christensen er valgt til suppleant.

7. Eventuelt
-Forslag om at udfylde den 3. "flap" på scorekortet med noteringer til Nærmest flag og Bir-
dies.
-Opfordring til at spille flere stableford og slagspilsturneringer, i ft. indberetning af scores. 
Man kan gå ind i golfbox "leaderboard" og se sine scoringer.
-Et forslag til, at der kun spilles "sjove spil" på den dag, der er præmier.
-Spørgsmål om flydende præmieuddeling i stedet for kun den ene aften om måneden?
-Skal præmierne kun uddeles til tilstedeværende Ladies??
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