
September 2022. 

 

GOF’inderne – Seniordameklub. 
Dagsorden til ordinær generalforsamling fredag den 23. september 2022 

ca. kl. 12,30  

i Klubhuset, Holbæk Golfklub. 

for GOF’inderne - afdeling af Seniorklubben. 
 

Offentliggjort d. 17/9 2022 

• Opsat på opslagstavlen i omklædningsrummet. 

• Udsendt via mail til Gof`inderne. 

• Offentliggjort på Gof`indernes hjemmeside. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer/referent og stemmetællere. 

Bestyrelsen foreslår Inge Gade som ordstyrer. 

2.   Beretning v. Karin Veje Jakobsen. Vedhæftes. 

      3.   Golftur 2022. 

a.   Interesse for golftur 2023? 

- Endagsture? 

- Ture med overnatning? 

- 18 og 9 hullers bane? 

                  b.   - Hvordan skal vi prioritere? Hvad betyder mest for os? 

   - Pris, køretid, transport til match, enkelt/dobbeltværelser, baneforhold mv. 

c.   - Forslag. 

d.   - Ringenäs d. 17/18 august 2023. 

      4.    Forelæggelse af regnskab v. Anne Kondrup Steensberg. Vedhæftes. 

      5.    Fastsættelse af kontingent for 1 år gældende fra 1. april 2023. 

             Bestyrelsen foreslår 250,00 kr. 

      6.    Forslag fra bestyrelsen.  

             Vedtægtsændringer:  

             a. Medlemmer: 

                 WHS ændres til HCP. 

             b. Bestyrelse ændres til: 

                 Bestyrelsen vælges af medlemmerne. Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer og en suppleant.   

                 Der er 2 medlemmer på valg på lige år og 1 eller 3 på ulige år. Suppleanten vælges for 1 år. 

                 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer. 

             c. Kontingent ændres til:  

                 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.  

                 Kontingentet dækker præmier (vin) m.m. og opkræves til april ved sæsonstart og er dækkende for    

                 et år. 

             d. Spilledag/spilleform/starttid ændres til: 

                 Der spilles fredag formiddag. Der spilles en 18 huls turnering samt en 9 huls turnering. I 9 huls   

                 turneringen kan Gof`fer deltage på samme vis som GOF`inderne. 

                 Der henvises til den udleverede spilleplan for henholdsvis sommersæson og vintersæson. 

             e. Pointberegning/resultater ændres til: 

                 For at opnå point skal scorekortet være udfyldt efter gældende golfregler. Scorekortet skal   

                 umiddelbart efter spillet afleveres til den matchansvarlige for dagen.  

                 Efter gældende regler pr. 1. januar 2021 er spillerne selv ansvarlig for indberetning af scorekort. 

       7.   Forslag fra medlemmerne. 

             Ingen forslag modtaget. 

        8.   Valg til bestyrelsen.  
 Karin Veje Jakobsen – modtager ikke genvalg  

 Anne Kondrup Steensberg – modtager genvalg 

 Marianne Munksgaard – modtager ikke genvalg 

 Annette Schack – modtager ikke genvalg 



 Bestyrelsen foreslår Dorthe Rasmussen. 

      9.    Eventuelt.                                                                                                                    

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne  

Karin Veje Jakobsen.   Formand. 
D. 17/9 2022. 

 

 

 

 


