Generalforsamling 9. oktober 2021
Der deltog 30 medlemmer i generalforsamlingen
Referat:
1. Valg af dirigent
Lis Jacobsen blev valgt, og Lis konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning
Karen Bang-Hansen gennemgik sin beretning. Beretningen blev godkendt uden
bemærkninger.
Beretningen er vedhæftet som bilag.

3. Aflæggelse af regnskab v/kassereren
Ulla Røjgaard gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.
Regnskabet et vedhæftet som bilag.

4. Fastlæggelse af kontingent for sæsonen 2022
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – kr. 350.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af ny bestyrelse
Følgende stillede op til valg og blev valgt med aplaus:
- Karen Grøn
- Lone Carstensen
- Mona V. Jensen
- Gitte Hüttel
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

7. Eventuelt.


Mona V. Jensen blev Årets Lady med 97 point, stærkt forfulgt af
Susanne Jørgensen med 91 point og Gitte Hüttel med 87 point.



Opfordring til at genoptage brugen af bloggen på hjemmesiden



Ventetiden for dem der går tidligt ud er lang – opfordring til, at den nye
bestyrelse finder nye veje at gå, både i forhold til, hvordan vi sidder sammen
efter matchen, så vi lærer hinanden at kende på tværs af boldene, men også
i forhold til spisning og præmieuddeling.
Der blev givet udtryk for, at spisning og præmieoverrækkelse er en vigtig del
af dagen/aftenen, og at samle præmieuddeling til f.eks. en gang om
måneden er meget problematisk i forhold til sponsorerne.
Der blev dog også givet udtryk for, at det havde været hyggeligt under
corona-matcherne, at man kunne gå direkte op og spise sammen med de
spillere, man var gået i bold med.
Opfordring til, at de der har brug for at booke de seneste tider, ikke venter til i
sidste øjeblik. På den måde kan tiderne udnyttes af dem, der ellers går tidligt
ud af hensyn til de arbejdsramte.
Forslag om, at der er aktiviteter for de, der går tidligt ud. F.eks. spil.



Der er ikke stor opbakning til bymatchen mod Stensballe, når matchen er i
Stensballe. Der blev givet udtryk for, at der ikke er mange, der er begejstrede
for banen og flere kan slet ikke gå banen (uden at booke vogn). En hurtig
håndsoprækning, vedr. om vi eventuelt skal droppe Stensballe som
venskabsmatch viste, at kun 3 af de fremmødte var imod, at droppe
Stensballe. Det vil kræve en ændring af vedtægterne. Stensballe skal
besøge os i 2022, så en vedtægtsændring kan eventuelt sendes i forslag på
generalforsamlingen i 2022.



Helle: uddelte gaver til bestyrelsen

Referent: Anette Julsgaard Nielsen

Beretning Lady Section Horsens 48. sæson 2020/21
Da vi I efteråret 2020 startede som bestyrelse havde vi ikke forestillet os, at corona skulle få så stor
indflydelse på det kommende år. Første måtte vi pga forsamlingsforbud aflyse juleturneringen. Vi måtte
gerne spille, men kunne ikke samles i restauranten bag efter.
Første bestyrelsesmøde kunne vi samles, men derefter foregik det på teams. Det blev vi så ret gode til.
Vi havde en forventning om, at sidst i april, måtte det da være muligt at samles efter match, men først fra
21 maj blev der åbnet for, at man måtte være op til 50. Det glædede vi os vist til alle sammen, selv om
matchen mod Juelsminde blev en meget våd omgang. EDC havde gjort rigtig meget ud af matchen. Der var
mange flotte gaver. Så trods vejret en rigtig fin aften.
Da vi jo ikke kunne mødes i foråret gjorde Sonja og Ulla et stort stykke arbejde med at få uddelt præmier
fra de første matcher helt frem til den 18 maj 7 matcher i alt.
Men vi kan konstatere at golfspillerne bare gerne vil på banen. I april måned som bød på fint vejr, var vi i
gennemsnit 36,75 spillere pr aften.
Det flotte gennemsnit holdt ikke helt, så de matcher som er registreret i golfboks, har vi været 32 spillere i
gennemsnit. Det synes vi nu også er flot.
Bymatcher
I år hvor vi var på hjemmebane, fik vi en komfortabel sejr over Juelsminde.
Vi besøgte Stensballegård LS den15 juni, hvor de havde sørget for præmier til begge klubber.
Det blev lidt en kamp med den høje rough, men vi løb alligevel med sejren.
Hyggelig aften i godt selskab med vores naboklubber.
Ms vs LS
10 august skulle vi forsøge at få bamsen klædt i rødt, men nej det lykkedes ikke, selv om vi udfordrede
mændene med, at de skulle spille fra tee 50. Det blev en hyggelig aften hvor LS havde sørget for præmier til
begge klubber + klappepræmie med Pejseshow.
Vi har haft 2 hyggeaftner. Den ene hos Benedikte, den anden hos Hviid var vi sammen med
formiddagsdamerne Jeg var kun med den ene aften, men har hørt, at der var god gang i plastic kortene.
Skønt at få lidt til garderoben, som man er glad for og så oven i købet med rabat. Det bliver det jo ikke
ringere af.
Weekendtur valgte vi fra, fra starten af, da alting var så usikkert

Dagstur gik i år til Hammel Golfklub den 25 september. Vi var 28 spillere. Vejrguderne var i godt humør, så
vi fik spillet en fin runde. I klubben mødte vi meget stor gæstfrihed og hjælpsomhed og fik en fin frokost, så
jeg tror alle havde en god dag.
I år har vi lavet lidt nye tiltag. Vi har haft nærmest flaget på hul 8 i 2 slag for A rækken og hul 11 i 2 slag for
B rækken i en del turneringer da vi gerne vil have flere med i præmierækken.
Gitte Drost som har Flex Learning har sponseret vin til alle matcher. Vinen er blevet brugt til
klappepræmier. (Vi tænker at det er i Gittes ånd at fordele præmierne på den måde)

I bestyrelsen besluttede vi, at der skulle være 3 spillere på 9 huller, for at det kunne udløse en præmie. Der
har ikke været ret mange spillere på 9 huller. Vi ved at nogle spillere kun kan nå 9 huller pga arbejde, og så
ved vi, at nogle 9 huls spillere har fysiske udfordringer. Det er svært at holde gang i 9 huls turneringen
Dels pga af corona men også for at prøve noget nyt, har vi i år betalt til Bamsen til sommerferien og her ved
slutningen af året, efter der er kommet en venlig hilsen. Mit spil om tirsdagen har været en sløj omgang, så
jeg bidrog med 70 kr før ferien og 40 efter ferien. Den tror jeg ikke der er nogen som kan slå.
Generalforsamlingen i Horsens Golfklub var i år flytte fra februar til 31 august, en tirsdag. Det tænkte vi
bestyrelsen, at det måtte kunne ændres, så efter en god snak med Henning Barsø, blev den flyttet til
mandag den 30 august. Ladyerne mødte godt frem og jeg tror vi var ca 1/3 af de fremmødte. Godt gået
damer.
Vi har i år været 54 medlemmer. Vi har fået en del nye medlemmer. Nogle af dem har vi desværre kun set
få gange. Men heldigvis er der også nogen, som vi ser jævnligt. Vi håber i har været glade for at være med
og vil fortsætte næste år.
Der skal lyde en stor tak til vores mange sponsorer. Vi har mødt meget stor imødekommenhed og velvilje
hos både gamle og nye sponsorer. Corona har ingen indflydelse haft på velvilligheden. En enkelt turnerings
sponsor har valgt at trække sig, men vi har så fået 2 nye.
Vi har haft match sponsorer på alle tirsdag turneringer fra 27 april og på vores dagstur.
Vi har haft hul sponsorer, annonce sponsorer samt andre sponsorer, her af enkelt nye, der har bidraget
med vin og andre gaver hen over året. Anette har i ugebrevet været god til at informere om de forskellige
sponsorer.
Husk at støtte sponsorerne, når i har mulighed for det.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak til jer medlemmer for opbakningen, selv om det specielt i
foråret, har været en noget anderledes sæson, har vi fået spillet en masse golf og haft hyggelige timer med
hinanden.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til mine medspillere i bestyrelsen. Alle har været gode til at tage del i arbejdet.
Vi har lidt bredt varetaget de fleste opgaver, men Anette har utrætteligt uge efter uge fået lavet flotte
nyhedsbreve. Sonja har haft styr på resultatlisterne og Ulla har varetaget finanserne på bedste vis.
Tak for godt samarbejde
Oktober 2021
Karen Bang-Hansen

