
Lady section – den 1. Okt. 2022 generalforsamling. 
 
Referat fra GF: 
Der var 24 medlemmer der deltog i GF. 
 
Dagsorden: 

 
1) Valg af dirigent  
2) Formandens beretning 
3) Fremlæggelse af regnskab ved kassereren 
4) Kontingent – fastlæggelse 
5) Indkomne forslag  
6) Valg af ny bestyrelse  
7) Evt.  

 
Karen Grøn bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent  

Bestyrelsen pegede på Lis Jacobsen som dirigent. Der var ingen indvendinger imod det og Lis tog imod 
valget. Eneste kommentar var, at hendes tale-ret var fuldt godkendt af medlemmerne. Det blev 
ligeledes godkendt.  
 
Punkt 2: Formandens beretning 

Karen Grøn læste beretningen op om årets  aktiviteter i  LS.   
Der var ingen kommentarer og det blev godkendt. 
 
Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab ved kassereren 

Mona gennemgik regnskab for 2022 – der endte med et overskud på 7.374,10 kr.  
Det blev godkendt. 
 
Punkt 4: Kontingent – fastlæggelse  

Kontingent i 2023 fortsætter uændret. Dog med den bemærkning, at såfremt det bliver nødvendigt 
med en yderligere betaling end  normal kontingent i 2024, hvor LS har 50 års fødselsdag kan 
bestyrelsen/kassereren  opkræve yderligere.   
Det blev godkendt. 
 
Punkt 5: Indkomne forslag  

Der var 2 indkomne forslag fra medlemmer. Eva Andersen havde ændringsforslag til § 4 og mail fra 
Eva er vedlagt referatet. Karen Grøn havde forslag til § 7 der ligeledes er vedlagt referatet. 
 
Lis Jacobsen læste kommentarer fra mails omkring §4 fra hhv Helle Lorenzen og Gitte Drost. 
 
Kommentarer til forslag 4: 
Der kom mange gode kommentarer fra medlemmerne omkring, at sponsorerne sikkert ikke vil 
acceptere disse fælles dage. Det sociale går tabt, hvis  vi ikke spiser sammen hver gang. Vi bestemmer 
jo også hvilken ”bold” vi vil går i, dog måske ikke de der stadig er på arbejdsmarkedet. Her er det nok 
tidspunktet, der er mest vigtigt. Bestyrelsen har mulighed for at blande medlemmerne ved gunstarter. 
F.eks v/bytuneringer og LS mod MS. 
For at undgå ventetiden – kom der et forslag om, at vi går 4-bolde i stedet for – det vil måske 
minimere ventetiden. I ventetiden kunne der måske laves forskellige forslag til aktiviteter f.eks. 
kortspil, puttekonkurrence eller lign.  
Der var ligeledes et forslag om, at hele september spilles der alene stableford. 
 
Forslaget blev forkastet.  



 
Kommentarer til forslag 7: 
Der var forventet en anden ordlyd omkring forslag til ændring af venskabsklubberne Stensballe og 
Juelsminde, da det på den foregående generalforsamling var aftalt, at forslaget alene skulle omhandle 
Stensballes udgåelse af §7. 
 
Forslaget omhandlede begge klubber, så det fremover var bestyrelsen, der bestemte en eller flere 
venskabsklubber for 1 år ad gangen. 
 
Kommentarer til forslag: 
Lis Jacobsen læste kommentar fra Gitte Drost. 
 
Der var enighed om, at vi ikke vil spille på Stensballegårds Golfklub – det er dyrt og der er for få 
deltagere. Måske er Stensballe – med de 11 spillere der kom i 2022 – også ved at køre træt af Horsens 
Golfklub.  
 
Juelsminde vil alle gerne fortsætte med. 
 
Konklusionen blev, at vi er nød til at fastholde nuværende §7. 
 
Forslaget blev forkastet.  
 
Punkt 6:  Valg af ny bestyrelse  

Den nye bestyrelse består af: 
Charlotte Kaas 
Eva Andersen 
Lone Hammelsvang 
  
Der var yderligere et betinget tilsagn fra Benedicte Overgård (hun vil ikke være i bestyrelsen, såfremt 
hun ikke selv kan spille næste år pga en forestående skulderoperation samt en betingelse at der min. 
skulle være mindst 4 i bestyrelsen). Benedicte blev ikke valgt ind i bestyrelsen. 
 
For at hjælpe den nye bestyrelse tilbød Inge Løvbjerg og Birthe Sloth, at de for sæsonen 2023 vil 
arrangere årets Dagtur og Årets Weekendtur.  
Det er mega flot af de 2 damer og det blev taget imod med klap. 
 
Karen Grøn tilbød at ringe til alle sponsorer og annoncører – taget imod med klap. 
 
Susanne Holten kom med et yderligere forslag, for at gøre bestyrelsen sarbejde mindre – nemlig at vi 
efter hver match selv lægger score ind i mobiltlf. Resultatet kan aflæse på en mobil -  umiddelbart 
efter.  
 
Punkt 7: Eventuelt  

Overrækkelse af pokalen til Årets Lady – Mona Jensen med 102 point – dog i skarp konkurrence med 
Bente Munkholm, dom havde 100 point.  
 
Pernille fra Cafe Amalielund fik overrakt blomster som tak for samarbejdet i 2022. 
Susanne fra sekretariatet fik overrakt blomster som tak for al hjælpen til LS i 2022. 
Annette Juelsgaard overrakte gaver til den afgående bestyrelse og takkede for en god sæson. 
 
Afslutning: 

Lis Jacobsen  takkede for god ro og orden på GF og hermed var GF overstået. 
Referent: (referat skrevet den 3.10.2022) 
Karen Grøn 


