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     Hammel Golf Klub 

 
 

  Referat fra generalforsamlingen i dameklubben, 
     onsdag den 3. oktober 2018. 
 
Dagsorden. 
 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Valg af referent. 
 
3. Formandens beretning. 
 
4. Regnskab og budget. 
 
5. Fastsættelse af kontingent. 
 
6. Forslag fra bestyrelsen. 
 
7. Forslag fra medlemmerne. 
 
8. Valg til bestyrelsen. 
 
 På valg er: Lilly Hansen, ønsker ikke genvalg. 
            
 Else Marie Brask, modtager genvalg. 

Else Nielsen, trækker sig       
 
9. Valg af suppleant. 

 
10. Valg af revisor. 

 
11. Eventuelt. 
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12.  
 

 
Ad.1.  Valg af dirigent. 
 
  Kirsten Drachmann blev valgt. 
 
Ad.2.  Valg af referent. 
 
  Jette Jørgensen blev valgt. 
  
  Som stemmetællere blev valgt: Bodil Bilde og Marianne Nielsen. 
 
Ad.3. Formandens beretning. 
 
Så er det igen tid til at se tilbage på året der er gået. 
 
Vi har i år været 90 medlemmer, 5 mere end sidste år. Det har dog ikke været til at se om formiddagen, da vi 
kun et par gange har været over 40 til start. Vi fik ellers rykket tiden frem til kl. 9,30, så mange kunne undgå 
den store morgentrafik. Det har i hvert fald ikke været vejrets skyld. Til gengæld har tilslutningen om 
eftermiddagen været større, takket være man ikke har lavet private tider, men bakket op om fællesskabet. 
 
Vores udflugter har også været godt besøgt, alle med godt vejr. Vi startede 2.maj, hvor 30 var med i Mariager 
om formiddagen. Den16. maj var 17 i Kalø om eftermiddagen og  Skanderborg med 23 den 13. juni. Sidste 
udflugt med fuldt hus, 40 stk. til Volstrup den 29. august.  
Vores månedsafslutninger har desværre kun haft tilslutning af ca. halvdelen af medlemmerne, men har 
indtryk af, at dem der deltager har en hyggelig aften. 
 
ABU-ABE matchen havde igen stor tilslutning, 97 deltog. 
Men vi slog heldigvis mændene i år med 12 point (462-452). 
 
Vores økonomi hænger stadig sammen, men der er gjort et stort indhug i den efter ønsker på 
generalforsamlingen sidste år. 
 
En stor tak skal lyde til Annette Drewniak for sponsorgaver og til Johanne Tvede for pasning af 
birdietavlerne. 
 
En stor tak skal også lyde til Else Nielsen for godt samarbejde og indsats i dameklubben i hendes tid i 
bestyrelsen. Else har ønsket at trække sig af private grunde. 
 
Til slut vil jeg gerne takke jer alle, for den tillid I har vist mig de sidste 12 år som formand for dameklubben. 
Det har været en fornøjelse at være med til at få dameklubben op at køre hvor den er i dag, men nu vil jeg 
gerne prøve bare at komme og være med. 
 
Tak til jer alle sammen – tak for i år. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
Ad.4. Regnskab og budget. 
 
Else Marie Brask fremlagde regnskab og budget. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
Ad.5. Fastsættelse af kontingent. 
 
Kontingent uændret: 200,- kr.. 
 
 
Ad.6. Forslag fra bestyrelsen. 
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Der var ingen forslag. 
 
 
Ad.7. Forslag fra medlemmerne. 
 
Der var ingen forslag. 
 
 
Ad.8. Valg til bestyrelse. 
 
På valg var:  Lilly Hansen, ønsker ikke genvalg 

Else Nielsen, trækker sig fra bestyrelsen. 
              Else Marie Brask, villig til genvalg. 
 
  Else Marie Brask blev genvalgt. 
 
Ny til bestyrelsen blev valgt: 
  Kirsten Drachmann og 
  Lisbeth Lund Christensen.   
 
 
Ad.9. Valg af suppleant. 
 
Jette Brandstrup blev genvalgt. 
 
 
Ad.10. Valg af revisor. 
 
Hanne Birthe Christensen blev genvalgt. 
 
Eventuelt. 
 
Johanne Tvede, Bodil Bilde og Else Nielsen foreslog alle, at Lilly Hansen skulle modtage initiativpokalen for 
det store arbejde hun har lagt i dameklubben som formand. 
Der var stor stemning for forslaget og pokalen blev overrakt til Lilly. 
 
Ketty Jensen takke den "gamle" bestyrelse for et godt samarbejde og bød velkommen til den "nye". 
 
Lilly Hansen fik overrakt en flot buket blomster. 
Da Else Nielsen ikke kunne deltage i spillet og generalforsamlingen, takkede Lilly Hansen hende for et godt 
samarbejde og gav Else en stor buket blomster.  
 
Der var stor tak til bestyrelsen for det store og gode arbejde de lægger i dameklubben. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og på gensyn den første onsdag i april 2019. 
 
Det er den 3. april.!!!! 
 
 
 
 ---------------------------------   -----------------------------  
 
 Dirigent      Referent 
 
 Kirsten Drachmann    Jette Jørgensen 


