
 

                                 

Referat fra Morgenfruernes generalforsamling den 28. oktober 2021 

 

1.  Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Karen Sloth Hansen. Der var ikke andre forslag og Karen takkede og 

modtog valget. 

 

2.  Beretning om klubbens virksomhed i den forløbne sæson. 

Formanden Agnete Baun afgav en fyldig beretning om såvel året 2020 som 2021, idet det pga. 

corona ikke havde været muligt at afholde generalforsamlingen i 2020. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3.  Regnskabsaflæggelse. 

 Kasseren Lili Ibsen aflagde regnskabet for såvel året 2020 som 2021. 

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 350,-, selvom man var opmærksom på, at 

egenkapitalen er øget de seneste 2 år. I den forbindelse blev det oplyst, at der måtte forventes 

betydelige øgede udgifter til banken samt indkøb af præmier, idet præmiebeholdningen i år er 

mindre end de foregående år. 

Kontingent i 2022 blev herefter fastsat til kr. 350,-. 

 

5.  Forslag fra medlemmer og bestyrelse  

Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslog nye vedtægter, så der afgår 2 medlemmer på 

ulige år og 3 medlemmer på lige år. Desuden slettes følgende i sidste afsnit: ”dog kan 

medlemmer med 55 tildelte slag eller derover kun gå 9 huller.” 

 Forslaget blev godkendt. 

 Der var et par forslag fra et medlem fremsendt i 2020, som også blev taget op. 

Det ene forslag gik på, at der i Golfbox blev mulighed for at tilmelde sig 9 huller, evt. 

sådan at der blev blokeret 1-2 tider omkring kl. 10.15. Hvis denne mulighed blev indført så 

kunne man måske forlange, at alle 18-huls spillere kunne starte på samtlige teesteder. På den 

måde kunne man undgå tre starter på samme hul.  

Vi havde en god drøftelse og konklusionen blev vist, at vi i bestyrelsen skal forsøge at blive 

bedre til at undgå, at de samme spillere bliver sendt ud på de yderste huller 2 torsdage i træk og 

at vi igen til foråret vil spørge, hvem der det år pga. skader e.l. har problemer med at starte på 

alle de af klubben tilladte huller. 

Det blev bl.a. nævnt, at hvis man i løbet af en uge kan gå 3 x 18 huller, så må man også kunne 

starte på samtlige huller. Der vil dog fortsat være mulighed for at starte på de nærmeste huller, 

men der skal være en god forklaring på, hvorfor man ønsker det. 

Med hensyn til 9 huller blev det foreslået, at hvis man kun ønskede at gå 9 huller en torsdag, så 

kunne man dagen før telefonisk kontakte turneringslederen og aftale, at man gik med fra hul 10 
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med et af de hold, der er startet på hul 1. Der var i forbindelse med generalforsamlingen kun et 

par stykker, der udtrykte evt. ønske om 9 huller. 

Det andet forslag gik på at man ikke skulle flakke mellem A- og B-rækken. 

Også dette forslag blev drøftet, men der var stemning for at fortsætte med lige store rækker. 

Som handicapreguleringen er nu blev det nævnt, at vi jo hele tiden går op eller ned i handicap 

og at det derfor gør det endnu mere besværligt at dele et bestemt sted. 

Vi fortsætter derfor som hidtil med at spille i 2 lige store rækker. 

 

6.  Valg af bestyrelsen. Valget er for 2 år.  

Da vedtægtsændringen blev vedtaget skal der i år kun udgå 2 medlemmer, nemlig Lili Ibsen og 

Karen Margrethe Thaisen, mens Agnete Baun, Bente Aagaard og Karin Lauridsen fortsætter 

endnu 1 år. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Ulla Grejsen og Anna Marie Jakobsen. Der var ikke 

andre forslag, og de 2 nævnte er derfor valgt for de kommende 2 år. 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær samt evt. udvalg 

 

7.  Valg af suppleant. Valget er for 1 år. 

Bodil Bloch tilbød at indtræde som suppleant til bestyrelsen. Der var ikke andre forslag og 

Bodil Bloch er herefter valgt som suppleant det kommende år. 

 

8.  Valg af medhjælpere. 

 Følgende tilbød sig som medhjælpere det kommende år: 

 Birgit Brunsgaard, Alice Solvejg Nielsen, Irene Kristensen, Karen Bøje og Kirsten Sørensen. 

 Doris Tofterup Pedersen indtræder som vikar, når en af hjælperne er forhindret. 

 

9.  Eventuelt. 

Agnete oplyste at nogle overfor hende har ytret, at man synes der er for lang ventetid, når man 

kommer ind og spurgte derfor, om der evt. var stemning for kun at have fællesspisning og 

uddeling af præmier hver 14. dag. 

Der var stemning for, at vi fortsat skal slutte af med fællesspisning hver uge og flere mente, at 

torsdagen jo allerede var afsat til golf og at hyggen og snakken under fællesspisningen er 

vigtig. Også så vi fortsat forsøger at støtte restauranten hver uge. Vi skal dog sørge for, at 

maden serveres samlet, så alle kan spise på samme tid. 

Karin oplyste at klubben har fortalt, at tilmeldingen formentlig vil blive ændret fra 2022 for at 

undgå for mange unødvendige blokerede tider. Det vil formentlig betyde, at vi i stedet for sid-

ste tilmeldingsfrist onsdag kl. 12.00 måske skal til at have frist tirsdagen før kl. 24.00. 

På den måde har klubben bedre mulighed for at tilpasse blokeringen, så ledige tider bliver fri-

givet til klubbens andre spillere og greenfee spillere. 

Karin oplyste at flere Morgenfruer fortsætter vinteren over med at spille torsdage, når det er 

muligt. Man skriver sig selv på i Golfbox og vi forsøger så at få nogle tider efter hinanden fra 

tidligst kl. 9.00 – (måske 9.30 når vi kommer længere hen på vinteren). Vi trækker så holdene 

ud fra scorekortene, når vi mødes, så de samme ikke spiller sammen hver gang. Karen Sloth 

sagde, at man sagtens kan skrive sig på i golfbox, selvom man skulle stå alene, da vi først 

danner hold, når vi mødes. 

 

Karin Lauridsen, referent 


