Referat fra Ladies Sections generalforsamling den 3. oktober 2020
35 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Lis Jakobsen blev valgt, og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet
i henhold til vedtægterne.
2. Formandens beretning
Helle Lorenzen orienterede om, hvad der var foregået i løbet af sæsonen: se
vedhæftede beretning.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Aflæggelse af regnskab v/kassereren
Ingrid Ree fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 877,37 kr. samt en
egenkapital på 7.926,07 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Fastlæggelse af kontingent for sæsonen 2020
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent = 350 kr.
Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for og 14 imod.
5. Indkomne forslag
Forslag indsendt af Gitte Drost:
Nuværende § 2:
Som medlemmer kan optages kvindelige medlemmer af Horsens Golfklub, som er
fyldt 21 år og har et EGA - handicap max.45, svarende til et SPH 52 på Horsens Golfklubs bane
Forslag til ny § 2:

Som medlemmer kan optages kvindelige medlemmer af Horsens Golfklub, som er
fyldt 18 år og har et EGA - handicap max.45, svarende til et SPH 52 på Horsens Golfklubs bane
Ved afstemningen var der 5 stemmer for og 14 stemmer imod, d.v.s. forslaget blev
forkastet.
6. Valg af ny bestyrelse
Følgende personer blev foreslået og valgt med applaus:
•
•
•
•

Sonja Kristensen
Ulla Røjgaard
Anette Nielsen
Karen Bang

Bestyrelsen konstituerer sig selv.
7. Eventuelt
• Mona V. Jensen blev Årets lady.
Runner up blev Susanne Jørgensen.
•

Pernille, Café Amalielund fik en blomsterhilsen som tak for samarbejdet i 2020.

•
•

Der afleveres Romhilsen til alle hulsponsorer.
Der var drøftelser om afskaffelse af bamsen eller mulighed for betaling ved
overførsel frem for kontant.
Der blev opfordret til at de enkelte medlemmer af LS efterlever reglerne
omkring ”Fair Play”, selvom det ikke fremgår direkte af vedtægterne. (F.eks. at
man huske at regulere sit handicap også i private runder, hvis man spiller bedre
end sit handicap)
Der blev opfordret til at det fremgår tydeligt at LS vedtægter at man kun kan
være medlem, hvis man er fuldgyldigt medlem af Horsens Golfklub ( det er ikke
nok at være prøvemedlem)
Der blev drøftet om man i 2021 skulle planlægge to dagsturer fremfor en
weekendtur og en dagstur, med risiko for at weekendturen som i år må aflyses
pga. Corona.

•

•

•

•

Generalforsamlingen sluttede med overrækkelse af gaver til den afgående
bestyrelse.

Referent: Helle Lorenzen

Ladies Section – generalforsamling den 3. oktober 2020
Formandens beretning:
Golfsæsonen i Ladies Section 2020 er slut.  Det har været en kort og meget speciel sæson.
På grund af Corona kom vi først i gang den 28. april. Det betød at vi måtte aflyse de tre første
turneringer, en hyggeaften hos Bennedikte og ikke mindst vores planlagte weekendtur til
Benniksgaard Golf Klub.
Vi spillede 6 ”corona” turneringer, hvor vi måtte undvære præmieoverrækkelser og fælles
spisninger.
Endelig den 9/6 kunne vi gennemføre en helt almindelig turnering og resten af vores program
er blevet gennemført som forventet.
Vi har været 50 medlemmer i LS i 2020 en fremgang på 2 i forhold til sidste år. Vi har fået en
del nye medlemmer i år og det er vi rigtig glade for. Vi håber i har været glade for at være med
og fortsætter til næste år.
Vi synes generelt der har været god opbakning til vore turneringer i år. I efteråret har der også
været lidt gang i vores 9 hullers turnering.
Vi har sørget for godt vejr til de fleste turneringer – (Det regnede i Juelsminde – men det var jo
dem der stod for vejret den dag)
Bestyrelsen havde en målsætning om at der skulle ske en større spredning i turneringens
vindere – men det har virkelig været svært (Mona og Susanne)
Derfor har vi kun haft nærmest flaget på 3 huller i år og brugt de øvrige præmier på
præmiering uden for top tre.
Før sidste runde har 86 % af medlemmerne fået præmier som vinder eller sidepræmier for
nærmest flaget eller andet.
Juleturnering
Vi startede flot ud med Juleturneringen med en særlig konkurrence på banen, og hvor vi i
stedet for julemænd og gløgg havde investeret i portvin til ”badet” og hvor vi bla. hyggede med
lidt banko og fik fordelt de medbragte gaver.

MS contra LS
Den 19. maj skulle vi have ”banket” MS så bamsen kunne få rødt tøj på igen. Desværre måtte
vi aflyse – så om LS stadig har retten til at arrangere og bestemme vilkårene for turneringen det
får vi nok først afgjort senere.
Bymatcher
Den 16/6 spillede vi mod Stensballe i Horsens og vandt
Den 30/6 spillede vi mod Juelsminde i Juelsminde og tabte  De havde også både vendt banen
og sørget for dårligt vejr – men selskabet og maden var helt i top.
Hyggeaften hos Hviid
Sammen med formiddagsdamerne var vi inviteret til hyggeaften hos Hviid den 10/9. Og det var
som sædvanligt rigtig hyggeligt.
Dagsturen
Dagsturen gik i år til Ikast Tullamore Golf Club. Vi var 22 spillere. Vi havde en fin runde
selvom deres greens var lidt bøvlet. Da vi kom ind efter runden var de nye regler om
mundbind trådt i kraft - men vi havde et fint lokale til brug for spisning kun med os
Ud over den almindelige turnering var der indlagt lidt alternative turneringer og det lykkedes at
fordele præmierne, så der var lidt til alle. ( Det er ikke sikker at fordelingen kunne tåle en fuld
revision)
Sponsorer
Der skal lyde en stor tak til vores mange sponsorer både turneringssponsorer, hul mm
sponsorer samt annonce sponsorer.
HUSK at støtte dem, når i har mulighed for det
På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak for jeres opbakning i en svær sæson, såvel på banen som
i caféen til spisning – MANGE TAK
Til sidst vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer Gitte, Ingrid og Sonja for godt teamwork i
sæsonen. Gitte som turneringsarrangør, Sonja for utrættelig kontakt til sponsorer og
arrangement at dagstur, indkøb mm , Ingrid som kasserer samt indkøb af diverse præmier mm.
(jeg har gået lidt til hånde hist og pist.)
Helle Lorenzen

